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01. Thành Minh. TỶ PHÚ BÒ SỮA / Thành Minh // Tạp chí Cựu chiến binh Việt 
Nam.- Tháng 1/2020.- Số 339.- Tr.9, 12. 
 

Rời quê lúa Thái Bình lên Mộc Châu, Sơn La lập nghiệp, trải bao khó khăn, vất vả, 
doanh nhân cựu chiến binh Phan Doãn Hiệp, ở Tiểu khu 26/7, thị trấn Nông trường Mộc 
Châu đã trở thành tỷ phú với khối tài sản hàng chục tỷ đồng nhờ chăn nuôi bò sữa. 

Vừa cho đàn bò sữa ăn, ông Hiệp vừa tâm sự: “Tôi gắn bó với nghề nuôi bò sữa 
thật tình cờ. Sau xuất ngũ, năm 1977 tôi xin đi học Trường Trung cấp thú y ở Sông Bôi, 
Hòa Bình. Tháng 2/1981, tốt nghiệp ra trường, tôi lên Mộc Châu phụ trách kỹ thuật thú y 
cho Nông trường Mộc Châu. Từ đó tôi trở nên đam mê nghề nuôi bò sữa”. 

Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, cuộc sống của cán bộ, công nhân 
nuôi bò gặp không ít khó khăn do nguồn cung vượt cầu. Nhiều hộ gia đình nhận lương 
tháng bằng sữa bò và đã có lúc cựu chiến binh Phan Doãn Hiệp có ý định từ bỏ mảnh đất 
cao nguyên này, về quê sinh sống. 

Nhưng “cái khó ló cái khôn”, một thời gian sau, cơ chế quản lý thay đổi. Năm 
1994, gia đình cựu chiến binh Phan Doãn Hiệp nhận khoán nuôi 12 con bò sữa từ nông 
trường theo hướng cho vay bò, trả nợ dần bằng sữa cho Nông trường Mộc Châu. Cuộc 
sống một lần nữa thử thách vợ chồng ông khi 12 con bò nhận khoán lần lượt bị dịch bệnh, 
chết, để lại gánh nợ hàng trăm triệu đồng. 

Không chấp nhận thất bại, cựu chiến binh Phan Doãn Hiệp nghĩ, chỉ có thể tiếp tục 
nuôi bò sữa mới hy vọng trả được nợ. Sau khi tìm tòi, nghiên cứu sâu về nuôi bò sữa, ông 
quyết định vay vốn để tiếp tục đầu tư nuôi bò. Nhờ chăm sóc đúng quy trình từ khâu chọn 
giống, thức ăn, đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi, đến theo dõi sự sinh trưởng của 
đàn bò được thực hiện nghiêm ngặt... nên đàn bò của gia đình ông phát triển tốt, bò cho 
sản lượng và chất lượng sữa cao. Hiện tại, gia đình ông Hiệp có 145 con bò, trong đó 75 
con bò sinh sản, 70 con bê, trung bình mỗi ngày thu 1 tấn sữa tươi. Trừ chi phí, mỗi năm 
gia đình ông thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Tính tổng giá trị đàn bò, hiện cựu chiến binh Hiệp 
đang sở hữu khối tài sản hơn chục tỷ đồng. 

Đang trò chuyện với chúng tôi, ông Hiệp đột ngột nói: “Xin lỗi nhà báo đến giờ tôi 
phải đi vắt sữa bò”. Tôi ngỏ ý được đến tham quan, ông xua tay: “Chị rất thông cảm nơi 
vắt sữa cần được yên tĩnh. Nhất là thấy người lạ, bò bị phản ứng, sữa ngưng không chảy, 
hoặc sẽ chảy rất ít sữa...”. 

Sau này ông còn kể với tôi rất nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi bò sữa khiến 
tôi phải ngạc nhiên về khả năng sư phạm và kinh nghiệm; trí nhớ của ông. Dường như 
hiểu suy nghĩ của tôi, ông chân thành nói: “Trước lạ sau quen cháu ạ. Ngày nào chú cũng 
hướng dẫn cho anh em cựu chiến binh trong tổ nuôi bò sữa, cũng như khách hàng về học 
hỏi kinh nghiệm. Nói nhiều thế làm gì chả “thuộc bài” phải không cháu?”. 

Không chỉ trở thành tỷ phú bò sữa, cựu chiến binh Phan Doãn Hiệp còn là Chi hội 
trưởng Chi hội Cựu chiến binh tiêu biểu Tiểu khu 26/7. Ông Hiệp chia sẻ: “Trong chi hội, 
chúng tôi hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chủ yếu là chăn nuôi bò sữa. Với kinh nghiệm 
bản thân, tôi hỗ trợ về mặt kỹ thuật chăm sóc bò, các thành viên khác hỗ trợ nhau về vốn, 
giúp hội viên khó khăn hơn có điều kiện phát triển. Đến nay, nhiều hội viên Chi hội Cựu 
chiến binh Tiểu khu 26/7 đều đã trở thành những tỷ phú nhờ chăn nuôi bò sữa. Cuộc sống 
đang ngày một đổi thay trên mảnh đất trù phú này!”. 

Chúng tôi rời trang trại bò sữa của doanh nhân cựu chiến binh Phan Doãn Hiệp khi 
những nụ đào chúm chím nở, báo hiệu một mùa xuân mới đang về. 
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02. Anh Hiếu. CÓ MỘT NÚI MỘC HOANG SƠ VÀ QUYẾN RŨ GIỮA LÒNG 
MỘC CHÂU / Anh Hiếu // Gia đình và trẻ em.- Tháng 1/2020.- Số Xuân.- Tr.38. 
 

Đoàn chúng tôi đến Mộc Châu trong những ngày lạnh nhất của mùa đông 
năm 2019, nhiệt độ về đêm và sáng có lúc xuống 1 độ C. Nhưng trong không gian 
tuyệt đẹp của núi Mộc, nhâm nhi chén trà hoa hồng, đắm mình trong những điệu 
xòe, tiếng khèn của các chàng trai cô gái Mông, bên ánh lửa bập bùng ấm áp... thì 
Mộc Châu không còn lạnh nữa. Ai nấy má đỏ hây hây, say trong men rượu cần, say 
trong tiếng hát lời ca, say trong điệu múa Lam Vông của người Lào... 

Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, dù mùa hạ hay mùa đông, ngày nắng trải vàng trên 
rừng mơ mận mùa xuân hay ngày đông sương mù trắng núi... du khách đều mê đắm và rất 
ấn tượng về vùng đất cao nguyên này. Nếu đến Mộc Châu trước và sau Tết Âm lịch, sẽ 
thấy hoa đào, hoa mận nở trắng mọi góc hình. Tháng 3 là thời gian hoa ban nở trắng rừng. 
Từ tháng 10 đến tháng 2 là mùa của hoa cải trắng, hoa dã quỳ, ngũ sắc xen lẫn sắc đỏ của 
hoa trạng nguyên nở rộ. Nếu đi vào mùa hè, bạn cũng không phải lo cái nắng oi ả và lúc 
này tuy ít hoa nhưng lại là mùa hái mận, hái đào. 

Những cánh đồng hoa cải trắng như tuyết, những đứa trẻ chơi dưới rừng hoa mận, 
hoa đào hoặc cũng có thể là đồng cỏ xanh dài vô tận... Mộc Châu khiến người ta không 
thể ngồi yên với rất nhiều điểm du lịch tuyệt đẹp của núi rừng Tây Bắc như: Thung lũng 
mận, mơ, đào Nà Ka; thác Dải Yếm; rừng thông bản Áng; vườn lan dâu Tun Sơn, nông 
trại bò sữa kiểu mẫu Mộc Châu; đồi Tây Tiến... Và thêm vào đó, những khu homestay độc 
đáo lần lượt ra đời ở Mộc Châu phần nào đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá của du 
khách. 

Một trong những địa điểm thú vị, mới được biết đến tại Mộc Châu chính là núi 
Mộc - ngọn núi nằm ở ngay trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, với 
phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cây cối xanh tốt quanh năm. Trong bầu không khí trong 
lành của cao nguyên Mộc Châu, những công trình kiến trúc đặc sắc của núi Mộc như bàn 
tay kính, vườn bướm, vườn hồng, thác nước... khiến du khách thỏa thích trải nghiệm, 
check-in. Len lỏi dưới tán cây xanh mát là 600 bậc đá dẫn du khách đến đỉnh núi Mộc. Từ 
đỉnh núi, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh nông trường Mộc Châu. Nơi đây, khi trời 
tối cũng là điểm các chàng trai, cô gái dân tộc biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách. 

Núi Mộc không chỉ đẹp ban ngày mà còn càng lung linh hơn khi về đêm. Con 
đường lên núi ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo làm khung cảnh nơi đây càng nên thơ. Cảnh 
sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng lòng hiếu khách của người dân địa phương đã cuốn hút 
nhiều du khách đến núi Mộc khám phá và trải nghiệm. Nhờ có địa thế và cảnh sắc đẹp, 
khu tổ hợp sinh thái, coffee house, homestay ở Tiểu khu Bó Bun thị trấn Nông trường 
Mộc Châu dưới chân núi Mộc đang trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng dành cho 
những gia đình, du khách trẻ tham quan, ngắm cảnh và mê trải nghiệm, khám phá khi đến 
Mộc Châu.  
 

03. Hà Anh. XUÂN VỀ NƠI BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC / Hà Anh // Giáo dục và thời 
đại.- Tháng 01/2020.- Số Xuân.- Tr.13. 
 

Khi đồng hồ điểm thời khắc năm cũ qua đi, mỗi gia đình quây quần bên mâm 
cơm ngày tết, cùng nhau đón giao thừa… thì trên khắp mọi miền biên cương Tổ 
quốc những người lính biên phòng vẫn chắc tay súng, sẵn sàng nhiệm vụ, bảo vệ 
từng đường biên mốc giới và sự bình yên cho muôn nhà. Vượt lên mọi thử thách, gác 
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lại hạnh phúc riêng… Tết của những người lính biên phòng luôn hướng tới miền sâu 
thẳm, thiêng liêng nhất mang tên: Tổ quốc. 

TẾT CỦA TỔ QUỐC, NHÂN DÂN 

Rất nhiều người lính đã nói với tôi rằng: Tết của họ là dành cho Tổ quốc, là đón 
khoảnh khắc thiêng liêng bên đồng đội, chung vui với nhân dân trên địa bàn… Điều đó 
hoàn toàn chính xác khi tất cả các đơn vị vẫn phải duy trì trực từ 70 - 80% quân số, mọi 
công việc nhiệm vụ diễn ra như hàng ngày. Thậm chí, ở nhiều đơn vị còn tăng cường hơn 
về lực lượng để đấu tranh tránh kẻ xấu lợi dụng thời điểm nhạy cảm gia tăng hoạt động 
phạm pháp, gây rối, mất trật tự… 

Thiếu tá Bàn Văn Thắng - Quyền đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, xã 
Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu - Sơn La cho biết: Đồn Biên phòng Chiềng Sơn quản lý 2 
xã Tân Xuân (huyện Vân Hồ) và Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu) với tổng số 13.609 
khẩu/3.250 hộ dân và với 7 dân tộc anh em (Kinh, Thái, Mường, Mông, Khơ Mú, Dao, 
Tày) cùng sinh sống. Địa bàn quản lý khá rộng với 11,096km đường biên giới, 5 cột mốc 
(từ mốc 265 đến 269). Tại 2 xã biên giới Tân Xuân và Chiềng Sơn bên cạnh các loại hình 
tội phạm khác thì nổi lên 2 loại hình tội phạm đặc biệt phức tạp và nguy hiểm: Học và 
truyền đạo; tội phạm ma túy… 

Theo thiếu tá Bàn Văn Thắng: “Hiện nay, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn là đơn vị 
trọng điểm của tỉnh Sơn La, khu vực, địa bàn trong công tác đấu tranh, chống tội phạm 
vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới. Đặc thù của loại hình tội phạm này vô cùng 
phức tạp, nguy hiểm. Đáng nói, trong dịp trước và sau tết tội phạm ma túy hay lợi dụng để 
tăng cường hoạt động. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn chúng 
tôi càng phải cảnh giác, nâng cao tinh thần chiến đấu, kiểm soát chặt chẽ tình hình tội 
phạm...”. 

…Tết đến xuân về, những người lính khó tránh khỏi cảm giác nao nao nhớ gia 
đình, người thân và mong được đoàn tụ trong thời khắc thiêng liêng. Song tất cả chỉ như 
thoáng qua hoặc nén sâu tận đáy lòng người lính. Trong tâm khảm của họ, sự bình yên của 
Tổ quốc, nhân dân mới chính là những cái tết, mùa xuân ấm áp, hạnh phúc và ý nghĩa 
nhất. 
 

04. Tây Bắc. NÔNG THÔN MỚI SƠN LA - TRĂM HOA ĐUA NỞ / Tây Bắc // 
Trang trại Việt .- Tháng 01/2020.- Số Xuân.- Tr.84-85. 

 

Vào những ngày cuối năm 2019, nhiều xã ở Sơn La dồn dập cán đích xây 
dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã cán đích nông thôn mới của tỉnh từ 26 xã (cuối 
năm 2019) lên 41 xã, vượt kế hoạch 9 xã. 

BẢN LÀNG ĐỔI MỚI 

Ông Phạm Anh Hữu, Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới 
tỉnh Sơn La, cho biết: Qua kiểm tra, đánh giá thực tiễn từ dịp giữa năm 2019, chúng tôi 
thấy rằng hầu hết những xã này đã đủ điều kiện đạt chuẩn nhưng vì công việc quá nhiều 
nên phải nén dịp công bố lại vào thời điểm cuối năm. 

Một trong những thành công lớn của Sơn La là đã có 1 đơn vị cấp huyện - Thành 
Phố Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới. “Kết quả đó vừa là động lực lớn, vừa giúp cho 
chúng tôi có nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện 
chương trình; các huyện khác trong tỉnh cũng thuận lợi hơn khi nhìn vào đó để đối chiếu, 
học tập và phấn đấu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nhiều xã thuộc vùng sâu, khó khăn 
đã đạt chuẩn như: Chiềng Sơ (Sông Mã), Chiềng Sung (Mai Sơn), Huy Bắc (Phù Yên)... 
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Điều đó cho thấy kết quả xây dựng nông thôn mới ở Sơn La đang phát triển rất mạnh và 
có những kết quả lớn, bền vững” - ông Hữu nói. 

Đến với vùng nông thôn của Sơn La, dễ dàng cảm nhận được những đổi thay về 
chất lượng trong diện mạo nông thôn cũng như đời sống người dân. Chỉ tay vào con 
mương dài dẫn nước tưới, tiêu chủ động cho cánh đồng Mường Bú, anh Lò Văn Hoan, 
nông dân bản Bủng bảo: “Từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, bản chúng tôi có 
thêm nhiều cái mới. Nhưng với nông dân chúng tôi thì con mương này là ý nghĩa nhất. Nó 
dẫn nước cho cả cánh đồng này thoát ngập mùa mưa lũ, tưới nước mùa khô cạn. Hàng 
năm, chúng tôi cũng đỡ bao công sức tu sửa, đắp lại bờ mương do sạt lở... Cũng nhờ chủ 
động nước tưới nên mùa vụ kịp thời hơn, năng suất lúa cao hơn và còn làm thêm được vụ 
thu, vụ đông”. 

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 
Mường La, tâm sự: Nông thôn mới đã đầu tư rất nhiều cho tam nông trong huyện và thu 
được nhiều kết quả đáng mừng. Nhưng với cán bộ chúng tôi thì thấy rằng cái đáng mừng 
nhất là ý thức xây dựng nông thôn mới và nhận thức, kinh nghiệm của cán bộ, bà con 
được nâng lên rất nhiều. Tôi để ý và thấy rằng: Từ những việc nhỏ nhặt như cái túi nylon 
rơi ngoài đường, ngoài ruộng, vườn trước đây chẳng mấy ai để ý thì nay nhiều người đã tự 
giác thu dọn; nhiều tuyến đường nội bản, liên bản đã được các tổ chức đoàn thể, bản hoặc 
nhóm hộ xung phong đảm nhiệm cảnh quan môi trường và an ninh trật tự. Trước đây, bờ 
rào quanh nhà uốn lượn xiêu vẹo; chuồng trại gia súc ở gần nhà dân... nay cũng được các 
hộ dân điều chỉnh lại cho đẹp và hợp vệ sinh. Những buổi ra quân sửa đường, sửa mương 
phai dẫn nước trước đây phải huy động mãi mới đủ người, nay thì bà con ủng hộ cao 
lắm... Từ những việc nhỏ ấy, tôi thấy nông thôn mới đã thật sự đi vào suy nghĩ và hành 
động của người dân. Đến nay, hầu hết người dân đã hiểu: Làm nông thôn mới là vì dân”. 

KHI DÂN ĐỒNG THUẬN 

Nhớ lại 10 năm trước, khi Sơn La bắt tay vào triển khai xây dựng nông thôn mới, 
phóng viên báo Trang Trại Việt đã có dịp chứng kiến những buổi họp dân rất là sôi động 
ở huyện nghèo Phù Yên (Sơn La). Khi ấy không ít người dân lo lắng mình sẽ phải đóng 
góp những khoản lớn, sợ cái thiệt thòi sẽ rơi vào mình, vào gia đình mình. Phải sau cả 
chục buổi họp dân, cán bộ từ tỉnh tới huyện, xã; đoàn thể các cấp vào cuộc, “cái đầu được 
sáng lên, cái bụng tin tưởng hơn nên dân bản Nhót, bản Phố... trong xã mới đồng lòng. 
Càng làm, càng thấy tin tưởng hơn, no ấm hơn nên chúng tôi đã thành công. 

“Từ ngày đầu triển khai, xã chỉ đạt 2/19 tiêu chí nhưng trong 7 năm phấn đấu, 
chúng tôi đã huy động hàng trăm ngàn ngày công, hàng tỷ đồng vật liệu, chung tay cùng 
Nhà nước xây dựng hàng chục nhà lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa; cứng hóa hàng chục 
km đường giao thông; trong sản xuất thì dùng cây - con giống tốt hơn, làm ăn khoa học 
hơn, vệ sinh hơn nên thu nhập cũng cao hơn. Người ốm yếu giảm đi, trẻ em không còn bỏ 
học; cán bộ cũng tốt hơn... thế là năm 2017 chúng tôi đã thành xã thứ 16/188 xã nông thôn 
của tỉnh cán đích nông thôn mới” - ông Đinh Văn Sợi, dân bản Nhót, xã Gia Phù tâm sự. 

Trong thành công về nông thôn mới của Sơn La hôm nay có sự phối hợp rất nhịp 
nhàng, ăn khớp của hệ thống các hoạt động đầu tư cho tam nông trong tỉnh. Công tác 
khuyến nông ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều giải pháp hữu hiệu. Đầu tư xây dựng 
hạ tầng cơ sở cho nông thôn có chọn lọc hơn, đồng bộ hơn, tạo đà thuận lợi cho tăng 
trưởng. Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản được chú trọng 
nhằm đánh thức và phát huy cao độ những tiềm năng vốn có của địa bàn cũng như tranh 
thủ được những tiến bộ xã hội để đưa vào sản xuất. 
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Anh Hoàng Văn Tâm, nông dân bản Xốp Sạng, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu 
bảo: Tôi cứ hiểu nông thôn mới là no ấm hơn, sạch đẹp hơn, an ninh trật tự tốt hơn... và từ 
khi xã, bản tiến hành xây dựng nông thôn mới thì nhiều hộ dân nghèo như chúng tôi đã 
đạt được những điều ấy. Bây giờ, chúng tôi không chỉ no ấm hơn mà còn có cả niềm tự 
hào là những người nông dân làm ra sản phẩm cho cả người nước ngoài tiêu dùng. Quả 
xoài, quả chuối, quả na, quả mít... của chúng tôi bây giờ không chỉ khách hàng trong nước 
mà nhiều khách hàng nước ngoài cũng quan tâm. Nông thôn mới đã mới như thế đấy.  
 

05. Kiều Thiện. HỘI LUÔN SÁT CÁNH CÙNG NÔNG DÂN / Kiều Thiện // Trang 
trại Việt .- Tháng 01/2020.- Số xuân.- Tr.86-87. 
 

Tam nông Sơn La năm 2019 đã đạt nhiều thành công lớn: Tổng sản phẩm 
bình quân đầu người (GRPD) đạt 40,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 
25,42% (năm 2018) xuống còn 22,44%; giá trị hàng hóa nông sản thực phẩm tham 
gia xuất khẩu đạt 142,1 triệu USD;... Trong những kết quả đó, có sự đóng góp không 
nhỏ của tổ chức hội nông dân các cấp trong tỉnh. 

BÀ CON KHÓ, HỘI CÓ MẶT 

Theo ông Hoàng Sương - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, đến nay, tổ chức hội 
nông dân trong tỉnh đã có tới 2.749 chi hội nông dân với hơn 163.700 hội viên, 204 hội 
nông dân cấp cơ sở. Với đặc thù tỉnh nông nghiệp miền núi nên phần lớn lao động nội tỉnh 
là nông dân. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội ở Sơn La chiếm tới 
69,7%. Hoạt động của Hội Nông dân Sơn La cũng bị chi phối bởi những khó khăn, thách 
thức đặc thù: Trình độ dân trí và điều kiện kinh tế của hội viên, nông dân còn ở mức thấp; 
tỉnh có nhiều dân tộc anh em chung sống; giao thông đi lại khó khăn; cơ sở hạ tầng phục 
vụ tam nông còn nhiều bất cập... 

Nhưng vượt lên trên thách thức ấy, tổ chức Hội Nông dân Sơn La đã đảm đương 
tốt trách nhiệm của mình; vừa là “thủ lĩnh”, vừa là điểm tựa cho nông dân, sát cánh cùng 
nông dân xóa đói - giảm nghèo, làm giàu tri thức và vật chất; xây dựng tổ chức hội và xây 
dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng như của tỉnh Sơn 
La được các tổ chức hội trong tỉnh tổ chức thực hiện kịp thời và khoa học. Nhờ tập hợp 
được lực lượng lớn hội viên, nông dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, gắn với 
hướng dẫn và đôn đốc kiểm tra, nhân điển hình tiên tiến nên phong trào “Nông dân thi đua 
sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết xóa đói nghèo” là một trong những hoạt động rất 
thành công của Hội Nông dân Sơn La trong nhiều năm qua. Phong trào không chỉ thu hút 
được một số lượng lớn hội viên hàng năm mà còn có diện bao phủ tới tất cả những địa bàn 
khó khăn, dân tộc thiểu số, những mô hình khác nhau... Hàng năm, có tới 60% hộ nông 
dân trong tỉnh đăng ký tham gia phong trào “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” và có 
tới 126.600 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. 

Tổ chức hội vững mạnh thì sức chiến đấu của tổ chức cũng lớn lên, tạo hiệu quả 
lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa bàn. Theo báo cáo 5 năm 
thực hiện Nghị quyết 26/NQ/TU của Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
với công tác Hội Nông dân và phong trào nông dân trong tình hình mới; 5 năm qua, các 
hội viên, nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều 
kết quả lớn. Các hội viên, nông dân đã tham gia hiến hơn 277.300m2 đất, trên 674.000 
ngày công; tổng số tiền đóng góp hơn 395 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường giao 
thông, nhà lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa, sân chơi thể thao. Là tỉnh biên giới nên phong 
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trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh luôn được chú trọng đề cao. Đến 
nay, toàn tỉnh đã có 73 điểm sáng về an ninh nông thôn và an ninh biên giới với hơn 
10.500 thành viên là hội viên nông dân tham gia ... 

TIẾP SỨC CHO NÔNG DÂN LÀM GIÀU 

Nói về vai trò của tổ chức Hội Nông dân với hội viên cũng như bà con nông dân 
trong tỉnh, ông Đặng Định Thị, hơn 70 tuổi - hội viên nông dân giỏi cả trồng trọt và chăn 
nuôi ở xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La, tâm sự: Vai trò của Hội Nông dân lớn 
lắm. Hội không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn hướng dẫn người dân thực hiện; đôn 
đốc, kiểm tra. Tôi bắt tay vào làm nông nghiệp khi tuổi đã cao nhưng nhờ có những cán 
bộ hội ở cả 3 cấp trong tỉnh tích cực hướng dẫn, động viên nên cũng khá mạnh dạn. 
Những lúc tôi gặp khó khăn như bò ốm, cà phê, cam, bưởi, thanh long trong vườn mắc 
bệnh, chỉ rút điện thoại alo là cán bộ hội đến ngay. Cái gì biết thì các anh ấy hướng dẫn, 
cái gì chưa biết thì các anh ấy liên lạc với thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông đến hỗ trợ. 
Ngay cả khi đồng vốn khó khăn, Hội cũng vào cuộc rất nhanh để giúp nông dân tháo gỡ. 
Tôi nhận thấy hội nông dân bây giờ không chỉ là thủ lĩnh của nông dân mà còn là người 
bạn luôn đồng hành, sát cánh cùng nông dân thi đua xóa nghèo, làm giàu chính đáng. 

Còn ông Nguyễn Văn Phong, một nông dân giỏi chuyên nghề lai ghép cây giống ở 
Nà Sản, Chiềng Mung (Mai Sơn) thì bảo: “Tôi làm nghề này nên đi khắp những vùng 
nông thôn trong tỉnh, thấy rằng: Không chỉ ở những nơi thuận lợi mà cả những vùng khó 
khăn như: Mường Men, Tô Múa, Suối Bàng (huyện Vân Hồ); Bắc Phong, Đá Đỏ (Phù 
Yên); Chiềng Công, Ngọc Chiến (Mường La); Mường Lạn, Mường Lèo (Sốp Cộp)... Ở 
đâu tôi cũng thấy vai trò của hội nông dân rất mạnh và khá toàn diện. Với người nông dân 
nghèo cả kinh tế và kinh nghiệm sản xuất như nông dân Sơn La thì vai trò và hiệu quả 
hoạt động mà tổ chức hội mang lại cho họ là rất lớn”.  

 

06. Tây Bắc. XUẤT KHẨU NÔNG SẢN - SỨC BẬT MỚI CỦA SƠN LA / Tây Bắc // 
Trang trại Việt .- Tháng 01/2020.- Số xuân.- Tr.88-89. 
 

Từ một tỉnh nông nghiệp nghèo khó, nhiều nông sản phải nhập từ các tỉnh 
miền xuôi, đến nay, Sơn La trở thành một trong những tỉnh có lượng nông sản xuất 
khẩu lớn ở miền Bắc. Điều đáng nói, đó là một lợi thế mang tính bền vững. 

TĂNG TRƯỞNG ĐỀU 

Mấy năm gần đây, giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Sơn La tăng 
trưởng nhanh. Năm 2018, giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu đạt 
113,54 triệu USD; năm 2019, kế hoạch là 141,9 triệu USD nhưng ước thực hiện đạt 142,1 
USD. Trên cơ sở đó, năm 2020, Sơn La phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông sản là 151,8 
triệu USD, tăng gần 10 triệu USD so với năm 2019. 

Để làm được kỳ tích ấy, không chỉ đơn giản là lựa chọn những giống cây có chất 
lượng và phát triển trên một diện tích lớn để lấy sản lượng hoa quả, nông sản lớn làm hàng 
hóa xuất khẩu. 

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn 
La, cho biết: Để đạt được những thành công trong xuất khẩu, tiêu thụ nông sản, tỉnh đã phải 
nỗ lực rất lớn trên nhiều phương diện. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục đầu tư thử 
nghiệm nhiều giống cây trồng, con nuôi gắn với đi sâu thâm canh những giống cây - con 
truyền thống có giá trị cao nhằm tạo ra những nông sản phong phú về chủng loại, đa dạng 
về thời gian thu hoạch, lớn về lượng, cạnh tranh về chất... Những điều ấy sẽ giúp chúng tôi 
có thêm chỗ đứng vững chắc trên thị trường nông sản xuất khẩu. 
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Đến với huyện Mường La - một trong những huyện tiên phong của tỉnh trong việc 
đưa nông sản của địa bàn ra ngoài tỉnh và xuất khẩu ra nước ngoài, ông Nguyễn Đức Thành, 
Bí thư Huyện ủy tâm sự: Đã nói đến lợi thế nông sản thì phải nói tới tính đặc thù và tính 
cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị trường. Về tính đặc thù thì Sơn La là một địa 
bàn có khí hậu khắc nghiệt nhưng lợi thế nằm trong chính sự khắc nghiệt ấy. 

Do đó, chất lượng nhiều loại nông sản của Sơn La các vùng khác khó mà cạnh tranh 
được; đó là chưa kể đến những loại đặc sản trái vụ, rất riêng mà lợi thế địa bàn ban tặng: 
Trái xoài hôi ở Mường Bú, táo Mường Bú, nếp thơm Ngọc Chiến, sơn tra trên dãy Hoàng 
Liên; cá lăng, cá hồi, cá tầm vùng ven và trên lòng hồ sông Đà... Nhưng chỉ riêng những 
điều đó thì chưa thể tạo nên tính cạnh tranh mạnh và khả năng chiếm lĩnh thị trường lớn, 
tiêu thụ ổn định mà phải có những giải pháp đồng bộ hơn, sâu sát hơn, thiết thực hơn... 

ĐƯA NÔNG SẢN VƯƠN XA 

Cái “giải pháp đồng bộ hơn, thiết thực hơn” mà ông Thành nói ấy, lại được ông Hà 
Như Huệ, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu giúp làm sáng tỏ: “Nếu không có những giải 
pháp đồng bộ, sâu sát, thiết thực thì khó mà đưa được nông sản ra nước ngoài. Mỗi trái cây 
của chúng tôi ở đây khi xuất khẩu đều được dán tem mác nhỏ như đốt ngón tay. Cái mẩu 
giấy nhỏ ấy nhưng chứa đựng rất nhiều thông tin về sản phẩm: Mã vùng, tuổi nông sản, thời 
gian và cách thức chăm bón, đơn vị sản xuất... Nói vậy để thấy, một trái cây được cấp phép 
xuất khẩu không hề đơn giản”. 

Đưa chúng tôi đến thăm một số trang trại cây ăn quả trên địa bàn, có sản phẩm tham 
gia xuất khẩu, ông Huệ cho biết thêm: Các anh có thấy những cái thùng rác đặt ở những góc 
vườn kia không?. Đó chính là một trong những nỗ lực rất thiết thực của Sơn La đấy. Nông 
sản muốn xuất khẩu được thì một trong những yếu tố tiên quyết là phải sạch. Vì thế, đồng 
thời với việc tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tới người nông dân; 
tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng những bể, thùng chứa để thu gom rác thải từ những trang 
trại cây ăn quả. Không chỉ vậy, Sơn La còn tổ chức thu gom nguồn rác thải này theo 
phương pháp mà ít địa phương nào dám thực hiện: Trả tiền hoặc đổi hàng với rác trang trại. 
Rác thu gom được lại có xe ô tô chở về các nơi tái chế ở ngoài tỉnh. Việc thu gom rác tưởng 
như nhỏ nhặt ấy nhưng tác động rất lớn tới ý thức người dân và góp phần đưa nông sản Sơn 
La đến với nhiều quốc gia “khó tính”. 

Vừa chỉnh sửa những chiếc lồng bẫy côn trùng bị trận gió đêm qua thổi lệch trên 
thân cây na giữa vườn, anh Trần Bá Khánh (tiểu khu I, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn), vừa 
tâm sự: “Trước đây, nhà ai có 1 - 2ha cây ăn quả, đến mùa thu hoạch, kể cả được mùa thì lo 
ngay ngáy vì biết bán đi đâu cho hết hàng đúng dịp trái chín. Nhưng từ khi có chính sách 
khuyến khích phát triển nông sản của tỉnh, có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp... thì nông dân chúng tôi yên tâm hơn. Bây giờ hàng 
họ đến mùa không còn lo ế ẩm mà chỉ lo làm sao cho quả ngon, quả đẹp, quả sạch thôi. Thị 
trường nông sản ở Sơn La bây giờ sôi động lắm, cứ chất lượng tốt là cháy hàng luôn. Nhà 
tôi, bây giờ có tới gần 20ha na; hoặc nhà bạn tôi ở Nà Sản có mấy chục ha nhãn nhưng đến 
mùa thu hoạch cũng không còn bị “lên đồng” vì tìm người mua sản phẩm như vài ha trước 
đây nữa. Làm nông nghiệp mà được thế thì lúc nào nông dân chả vui như Tết”. 
 

07. Minh Ngọc. “LIÊN MINH CHÂN ĐẤT” Ở VÙNG CAO TÂY BẮC / Minh Ngọc // 
Tạp chí Nông thôn mới.- Tháng 01/2020.- Số 548.- Tr.26-27. 
 

Nhờ có sự liên kết những người nông dân “chân lấm, tay bùn” ở cao nguyên 
khô cằn Nà Sản (Mai Sơn, Sơn La) đã làm nên những điều kỳ diệu. Họ đã biến đất cằn 
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Nà Sản thành những nương vườn tỷ phú và làm cho nụ cười thường trực trên nét mặt 
xã viên... 

KÝ ỨC BUỒN TRÊN CAO NGUYÊN SỎI ĐÁ 

Nà Sản vốn là một cao nguyên nổi tiếng về sự khô cằn. Nhiều năm trước, nơi đây 
chỉ là những bãi đất hoang, cây chó đẻ và cỏ dại mọc lơ thơ. Người dân Mai Sơn cũng đã 
từng thử nghiệm những giải pháp xóa nghèo trên đất dốc nhưng trồng sắn thì củ bé, giá 
thấp; trồng ngô hay cà phê thì bị sương muối “oanh tạc”; trồng rừng thì mất cả cây giống 
bởi nắng lửa, gió Lào và khô hạn... 

Dù chỉ cách Thành phố Sơn La khoảng 20km, lại có sân bay và Quốc lộ 6 chạy qua, 
giao thông khá thuận lợi, nhưng bao năm qua, Nà Sản không thành được đô thị hay khu dân 
cư lớn là bởi lý do duy nhất: Khan hiếm nước. Nhiều năm, dân ở đây phải mua từng can 
nước sinh hoạt thì lấy đâu ra nguồn nước lớn cho sản xuất. 

Rồi trong khoảng chục năm gần đây, dải đất dọc theo Quốc lộ 6 vùng cao nguyên 
Nà Sản cũng bắt đầu khởi sắc bởi những mô hình kinh tế trang trại ở những điểm có thể 
khai thác nguồn nước tự nhiên ít ỏi. Nhưng lúc ấy cũng chỉ là “mạnh ai nấy làm” và sản 
phẩm làm ra cũng phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái thu mua theo thời vụ. 

Đồng vốn ít ỏi nên bà con chủ yếu phát triển trang trại bằng cảm tính với những 
giống cây cũ và điều kiện chăm bón cũng hạn chế. “Cây giống cũ thì khả năng thích hợp với 
thời tiết khắc nghiệt của địa bàn cao hơn các giống mới nhưng lại cho năng suất thấp và 
chất lượng sản phẩm cũng không cao. Vì thế, tuy mang tiếng là làm trang trại nhưng thu 
nhập của các chủ trang trại cũng hạn chế lắm. Nhưng cũng chính từ cái hạn chế ấy đã giúp 
tôi nảy sinh suy nghĩ phải cải tạo vườn tạp để nâng cao thu nhập. Sau nhiều năm tìm tòi, học 
hỏi, tôi quyết định chọn cách “cải tạo vườn” nhanh nhất và hiệu quả nhất là ghép cành 
giống tốt lên những thân cây ăn trái đang có trong các vườn tạp” - ông Nguyễn Văn Phong - 
một trong những “chuyên gia ghép cây giống mới” ở ngay đầu con dốc Nà Sản tâm sự. 

Ông Phong khởi sự ghép cây giống từ những năm 2008 - 2009 và lúc đầu cũng 
không ít người nghi ngờ về hiệu quả của nó. “Tôi phải đầu tư một mảnh đất ở chính Nà Sản 
này, nằm ngay bên Quốc lộ 6 để làm “mảnh đất chào hàng” với những cây nhãn, táo, xoài 
giống cũ. Tôi lựa những giống tốt mang về ghép lên chính vườn cây của mình và ngay năm 
đầu đã thành công. Giống nhãn tôi ghép không chỉ cho năng suất cao bất ngờ, chất lượng 
quả tốt hơn mà còn có khả năng cho thu hoạch muộn hơn những giống nhãn thông thường. 
Làm nông nghiệp mà trái cây chín sớm hơn, muộn hơn hoặc trái vụ thì coi như nắm chắc 
phần thắng đậm trong tay. 

Phải mất 2 - 3 năm, tôi cùng vợ, con, anh em trong gia đình vừa làm cho bà con 
“mắt thấy - tai nghe - tay sờ”; vừa đi quảng bá, chuyển giao kinh nghiệm ghép mắt cây ở 
nhiều nơi trong tỉnh. Những ngày tháng gian truân ấy, tổ chức hội nông dân các cấp trong 
tỉnh luôn đồng hành, tuyên truyền, giúp chúng tôi đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất. Nhờ 
thế, số nông dân hưởng ứng mới bắt đầu nhiều lên. Nhưng sau 4 - 5 năm thì khách hàng 
của tôi nhiều đến nỗi gia đình tôi không thể cáng đáng nổi. 

Tháng 5/2011, tôi quyết định thành lập hợp tác xã để nâng cao khả năng đáp ứng 
yêu cầu của khách hàng cần ghép mắt. Đồng thời, hợp tác xã của tôi còn đi sâu nghiên cứu 
sơ chế, chế biến nông sản để giúp bà con tiêu thụ sản phẩm tốt hơn...” 

“LIÊN MINH CHÂN ĐẤT” LÀM VIỆC NHƯ “CHÂN GIÀY” 

 Hợp tác xã “Dịch vụ Nông nghiệp Nhãn chín muộn” của gia đình ông Phong ra 
đời từ đấy nhưng lão nông Nguyễn Văn Phong quyết định “chuyển giao quyền lực” cho 
người con trai lớn là Nguyễn Văn Hải. 
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Anh Hải bảo: Chắc bố tôi thấy mình cũng đã có tuổi, lại chỉ say mê kỹ thuật là 
chính trong khi số lượng khách hàng và đơn hàng ngày một lớn; hợp tác xã cũng có lượng 
xã viên lên tới hơn chục hộ gia đình và tổng diện tích đất sản xuất lên tới trên 60ha... Vì 
thế nên ông hướng dẫn và đưa tôi vào làm quản lý, còn ông đứng ngoài cố vấn cho hợp 
tác xã. Được cái, hợp tác xã phát triển đúng hướng, cán bộ và xã viên đều có tay nghề cao, 
say mê lao động, lại thường xuyên được hội nông dân, ngành nông nghiệp từ tỉnh đến xã 
cùng các đơn vị chức năng trong huyện tham gia định hướng, hỗ trợ nên hoạt động của 
hợp tác xã mang lại lợi ích hàng năm không hề nhỏ”. 

Theo ông Phong, khi định thành lập hợp tác xã, cũng có người bảo “toàn nông dân 
chân lấm tay bùn, cứ việc ai nhà nấy làm, vào hợp tác xã làm gì cho mệt”. Bản thân ông 
cũng có nhiều đêm trăn trở bởi lâu nay chỉ biết làm và làm. Lập hợp tác xã ra thì phải biết 
xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động; phải biết chỉ đạo, điều hành, hạch toán kinh 
tế… 

Thế nhưng, chỉ sau 3 năm thành lập, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhãn chín 
muộn ở Nà Sản của ông Phong đã trở thành 1 trong những hợp tác xã hoạt động rất thành 
công trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Sơn La. Từ ban giám đốc tới các xã viên hợp tác 
xã vừa chăm lo nương vườn của mình, vừa lo đáp ứng yêu cầu ghép mắt, tập huấn kỹ 
thuật cải tạo vườn tạp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón... cho hàng ngàn hộ nông 
dân là khách hàng trong tỉnh. “Chính trong quá trình lặn lội ở cơ sở ấy, chúng tôi đã nhận 
ra hướng đi mới cho hợp tác xã là phải gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản. 
Vậy là ngoài việc đáp ứng các yêu cầu dịch vụ nông nghiệp theo đơn hàng của bà con 
nông dân; chăm lo sản xuất tốt với 45ha nhãn ghép giống Miền Thiết, 15ha bưởi, cam, bơ, 
ổi… hiện có của mình; các xã viên hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhãn chín muộn Nà 
Sản lại chụm đầu bàn phương án mở rộng sản xuất. 

Anh Hải tâm sự : “Năm 2015, được tỉnh, huyện và hội nông dân các cấp tư vấn, 
chúng tôi quyết định đầu tư phát triển thêm 2 nghề mới: Liên kết tiêu thụ nông sản đến 
các thị trường trong và ngoài nước; chế biến long nhãn theo phương pháp sạch. Tuy xã 
viên đều là nông dân nhưng chúng tôi có kinh nghiệm làm ăn và tin tưởng, đoàn kết nên 
hợp tác xã quyết định rất nhanh. Chúng tôi đầu tư xây dựng gần 120m2 nhà kho đông 
lạnh, thêm 5 lò sấy long nhãn theo phương pháp vệ sinh an toàn thực phẩm. Tìm kiếm các 
đối tác tiêu thụ nông sản lớn trên thương trường để liên kết làm ăn, như Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Đầu tư Hoàng Anh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Đạt, Siêu thị Big 
C…”. 

Năng lực sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã ngày một nâng lên, giúp cho đời 
sống xã viên dư dả nhờ thu nhập cả trăm triệu đồng/năm, sản phẩm xã viên và nhiều hộ 
nông dân khác quanh vùng làm ra không còn lo ế ẩm. Mỗi khi vào vụ chăm sóc hay chế 
biến nông sản, hợp tác xã còn huy động thêm hàng chục lao động thời vụ là nông dân các 
dân tộc quanh địa bàn vào sản xuất. Tiền công của các lao động thời vụ này cũng đạt thu 
nhập bình quân xấp xỉ 6 triệu đồng/tháng.  
 

08. Phạm Quỳnh. CHIỀNG KHOA TỰ HÀO LÀ XÃ ĐẦU TIÊN CỦA HUYỆN 
VÂN HỒ VỀ ĐÍCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI / Phạm Quỳnh // Tạp chí 
Thanh niên.- Ngày 08/01/2020.- Số 01.- Tr.41-43. 
 

Trong gần 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã 
Chiềng Khoa đổi mới từng ngày, đời sống của nhân dân trong xã đã được cải thiện 
rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo qua các năm đều giảm, cơ cấu cây trồng vật nuôi đang dịch 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 02 năm 2020 10 

chuyển tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, bà con cùng phấn khởi liên kết làm 
ăn phát triển kinh tế cho gia đình và chăm lo xây dựng thôn bản ấm no, sạch đẹp. 

ĐƯỢC CHỌN LÀM XÃ ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN 

Chiềng Khoa là xã vùng II của huyện Vân Hồ (Sơn La), nằm cách trung tâm huyện 
7 km; xã có diện tích tự nhiên rộng 5.732,92ha, đất canh tác có độ dốc lớn, thời tiết khí 
hậu diễn biến phức tạp; đồng bào 4 dân tộc trong xã sinh sống rải rác ở 7 bản với thu nhập 
chủ yếu bằng nông nghiệp chiếm 97%; giao thông đi lại giữa các bản gặp nhiều khó khăn, 
trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế, xã có 4 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn... 
Đây là những khó khăn lớn đặt ra cho xã Chiềng Khoa trước khi bắt tay vào xây dựng 
nông thôn mới. 

Được chính quyền tỉnh và huyện tin tưởng chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn 
mới; với tinh thần quyết liệt và phấn khởi, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Chiềng 
Khoa đã tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống kinh tế - xã hội, thực hiện nghiêm túc và thẳng thắn trong đánh giá kết quả 
từng năm. Ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ 
đạo; chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo kịp thời về thời gian, chính xác về số liệu. 
Đồng thời với kiện toàn ban phát triển xây dựng nông thôn mới của các bản do bí thư chi 
bộ làm trưởng ban; lựa chọn thành viên là những người có uy tín, trách nhiệm và năng lực 
tổ chức triển khai do cộng đồng bản trực tiếp bầu ra. 

Nên công tác vận động, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được thường 
xuyên và đến với tất cả hội viên, đoàn viên từ xã tới bản; nhận thức của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân các dân tộc trong xã có chuyển biến tích cực: 100% các điểm triển khai xây 
dựng công trình, nhân dân đều tự nguyện giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, 
hiến đất, cây cối hoa màu... để xây dựng đường giao thông, trường học và văn hóa bản. 
Tính đến tháng 11/2019, nhân dân trong huyện đã hiến 3.150m2 đất, 17.542 ngày công lao 
động... với tổng giá trị 17.509,566 triệu đồng. Điển hình như cán bộ và nhân dân bản Nà 
Chá, bản Tin Tốc, bản Mường Khoa, bản Páng, bản Khòng 1,… 

HOÀN THIỆN ĐỒNG BỘ CƠ SỞ HẠ TẦNG; ĐƯA CÂY, CON CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ 
CAO VÀO SẢN XUẤT 

Xác định phát triển sản xuất, tạo sinh kế để bà con cải thiện đời sống kinh tế là nội 
dung cốt lõi, ban phát triển xây dựng nông thôn mới các bản tham gia đầy đủ các lớp tập 
huấn do tỉnh và huyện tổ chức; từ những kiến thức được tập huấn đã mở nhiều lớp chuyển 
giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đưa các loại cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất 
cho bà con trong bản, xã. 

Với 454,76ha chè, trong đó diện tích cho sản phẩm 346,5ha, năng suất đạt 14,4 
tấn/ha chè búp tươi, cây chè đã trở thành cây chủ lực của địa phương. Bước đầu, Hợp tác 
xã sản xuất, kinh doanh chè Vân Hồ đã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chè 
búp tươi với 38 hộ gia đình có diện tích chè 38,4ha. 

Nhờ vậy, hoạt động của các hợp tác xã, các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn 
xã như: Mô hình trồng bưởi Diễn, trồng cam, trồng chè tại bản Mường Khoa; mô hình 
trồng chanh leo tại bản Nà Chá; mô hình chăn nuôi lợn tại bản Tin Tốc; mô hình trồng 
nhãn tại bản Phú Khoa, bản Nà Chá...; đạt kết quả khởi sắc, đưa thu nhập bình quân toàn 
xã năm 2019 tăng lên 32,7 triệu đồng/người/năm. 

Từ gần 50 tỷ đồng đầu tư của Nhà nước, cộng với sức dân hăng hái ủng hộ, đến 
nay các cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã như điện, đường, trường, trạm, hệ thống thủy lợi, 
điểm vui chơi, nhà văn hóa... đều được hoàn thiện đồng bộ. 
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Cụ thể: 02 tuyến đường từ trung tâm xã đến huyện đều được nhựa hóa và bê tông 
hóa; 17 tuyến đường trục bản, liên bản có tổng chiều dài là 10,751km được cứng hóa, đảm 
bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; tổng chiều dài lối đi, ngõ ngách trong bản gần 14km 
đều được cứng hóa, sạch sẽ và không lầy lội vào mùa mưa (50% được cứng hóa bằng vật 
liệu có sẵn); 38km đường trục chính nội đồng thuận lợi cho nông sản vận chuyển quanh 
năm, trong đó 5,1km mặt đường đã cứng hóa, một số vị trí có độ dốc dọc lớn được gia cố 
bằng cấp phối, sỏi cuội, đá tận dụng… 

20 công trình thủy lợi được xây dựng kiên cố, cứng hóa 9,78km kênh mương (đạt 
54,3%). Đảm bảo cho 316ha diện tích lúa nước 02 vụ và 3,789ha diện tích nuôi trồng thủy 
sản được cấp nước tưới, tiêu chủ động. 

Các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã đều được đầu tư xây 
dựng và đạt chuẩn Quốc gia. Ngoài các điểm vui chơi tại các nhà văn hóa xã, bản và các 
điểm trường, tại trung tâm xã đang dự kiến xây dựng khu vui chơi, giải trí và thể thao cho 
trẻ em và người cao tuổi. 07/07 bản được phủ sóng mạng Internet, đảm bảo thông tin liên 
lạc và truy cập hệ thống mạng, nâng cao đời sống tinh thần và kiến thức cho bà con. 

BÀ CON PHẤN KHỞI LIÊN KẾT LÀM ĂN, XÂY DỰNG THÔN BẢN ẤM NO, SẠCH ĐẸP 

Được Nhà nước đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất, bà con đã nỗ lực vươn lên 
phát triển kinh tế, có điều kiện xây dựng nơi ăn chốn ở khang trang vững chãi: 98,8% dân 
cư trong xã có nhà đạt chuẩn, không có nhà tạm, nhà dột nát đối với những hộ đã tách hộ từ 
5 năm trở lên; trên địa bàn xã còn 136/1.253 hộ nghèo = 10,8% (so với tỷ lệ hộ nghèo toàn 
huyện); tỷ lệ người lao động có việc làm trong độ tuổi lao động đạt 95,7%; tỷ lệ lao động 
trong độ tuổi được đào tạo nghề 938/3.155 lao động đạt 29,7%. 

Tỷ lệ phổ cập giáo dục các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt 100%; tỷ lệ 
học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tại các trường trung học phổ thông, 
bổ túc, học nghề đạt 92%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,6%; tỷ lệ trẻ em 
dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 20,3%; số hộ gia đình được sử dụng nước 
hợp vệ sinh đạt 100%, số hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt 68,87%... 

03/07 bản đã ký hợp đồng thu gom rác, 04/07 bản thực hiện thu gom, xử lý rác tại 
nhà. Toàn xã có 76,7% hộ có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt tiêu chuẩn quy định; có hệ thống tiêu 
thoát nước đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm không khí và nguồn nước xung quanh; hộ 
chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 68,3%. 

Năm 2018, trên địa bàn xã Chiềng Khoa có 13 bản, trong đó 11 bản đạt danh hiệu 
bản văn hóa; năm 2019 có 993/1.253 hộ gia đình văn hóa chiếm 79%, 100% bản được công 
nhận và giữ vững danh hiệu bản văn hóa. 

Đến nay, xã đã xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành 
các chỉ tiêu quốc phòng, không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội trên địa bàn, 
không để hình thành tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không để hoạt động truyền đạo 
trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài xảy ra. 

Trong gần 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã 
Chiềng Khoa đổi mới từng ngày, đời sống của nhân dân trong xã đã được cải thiện rõ rệt, tỷ 
lệ hộ nghèo qua các năm đều giảm, cơ cấu cây trồng vật nuôi đang dịch chuyển tích cực 
theo hướng sản xuất hàng hóa, bà con cùng phấn khởi liên kết làm ăn phát triển kinh tế cho 
gia đình và chăm lo xây dựng thôn bản ấm no, sạch đẹp. 

Từ thực tiễn thành công, xã Chiềng Khoa đã rút ra 07 bài học kinh nghiệm, trong đó, 
đặc biệt phải coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt nhất là đội ngũ 
cán bộ cơ sở; đội ngũ cán bộ điều hành và thực hiện xây dựng nông thôn mới ở xã và bản 
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phải có trình độ hiểu biết, có năng lực và tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ cũng như 
tuyên truyền vận động người dân; ban xây dựng nông thôn mới cấp xã phải có cách làm 
chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm tình hình của xã, tránh rập khuôn, 
máy móc... - Ông Lường Văn Ương (Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoa) chia sẻ. 

Tự hào là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn 
mới trong năm 2019, niềm vui cứ lan tỏa và hối hả khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
trong xã đang tất bật chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đón mừng sự kiện này ngay trong 
những ngày đầu xuân Canh Tý 2020. Niềm vui của nhân dân xã Chiềng Khoa cũng là 
niềm vui chung của đồng bào các dân tộc huyện Vân Hồ; kinh nghiệm thành công của xã 
Chiềng Khoa cũng là bài học quý để các xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới ở 
huyện Vân Hồ vận dụng, triển khai. 
 

09. Phạm Quỳnh. VÂN HỒ GẮN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VỚI HỖ TRỢ 
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP - NÔNG DÂN / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- 
Ngày 08/01/2020.- Số 01.- Tr.43-45. 
 

Theo ông Nguyễn Huy Anh (Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ): Năm 2020, 
huyện tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng 
hóa tập trung, chuyên canh, liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững. Lựa chọn các cây, con chủ lực là thế mạnh của địa phương để tập 
trung phát triển hàng hóa; đặc biệt, tập trung xây dựng, hình thành vùng nguyên 
liệu cho các nhà máy chế biến rau củ quả, hoa quả như Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn IC FOOD SonLa, Công ty cổ phần chế biến thực phẩm công nghệ cao (Tập đoàn 
TH), Công ty cổ phần Nafood Tây Bắc... 

DIỆN TÍCH CÂY ĂN QUẢ 3.850HA, SẢN LƯỢNG QUẢ ĐẠT 9.500 TẤN/NĂM 

Vân Hồ là huyện miền núi, biên giới thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Sơn La, là 
một trong 29 huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2018 - 2020 với số hộ nghèo năm 2015 
là 7.067 = 50,87%, năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 40,35%. 

Bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc, 
trong năm 2019, huyện Vân Hồ tiếp tục chuyển đổi cây trồng trên dốc sang trồng cây ăn 
quả và cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; chuyển đổi đất lúa 1 vụ sang trồng rau, 
củ phục vụ nguyên liệu cho nhà máy chế biến trên địa bàn; đổi mới tổ chức sản xuất theo 
hướng thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản 
xuất với tiêu thụ sản phẩm; nhờ vậy, tổng số hộ nghèo toàn huyện năm 2019 giảm còn 
5.038 hộ = 33,94%. 

Với cách làm lấy người dân, lấy thôn bản làm chủ thể xây dựng nông thôn mới, 
trong năm 2019, huyện Vân Hồ đã tổ chức 04 lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới 
gắn với “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho 60 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Chiềng 
Khoa; 01 lớp truyền thông về nâng cao nhận thức về công tác sử dụng, thu gom thuốc bảo 
vệ thực vật tại xã Tân Xuân với 120 lượt người; tập huấn cho 21 học viên về thành lập 
nhóm tiết kiệm tự quản thôn bản tại các xã Vân Hồ, Quang Minh, Chiềng Yên; vận động 
hội viên phụ nữ đào 1.548 hố rác phục vụ phân loại rác thải sinh hoạt. 

Bên cạnh đó, huyện còn phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chương trình 
“Mỗi xã một sản phẩm” cho cán bộ cấp huyện, xã và các hợp tác xã, doanh nghiệp trên 
địa bàn; cử 30 cán bộ xã Chiềng Khoa, Vân Hồ tập huấn về nâng cao năng lực cho cán bộ 
xã, bản xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; tập huấn cho 11 đại biểu xã Tân Xuân về 
xây dựng xã nông thôn mới khu vực biên giới; phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ 
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chức 04 hội nghị tuyên truyền sáng lập viên hợp tác xã tại các xã Mường Men, Tân Xuân, 
Quang Minh, Liên Hòa; tổ chức 07 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại 7 xã với 
245 học viên tham gia. 

Nhờ vậy, năm vừa qua phong trào thi đua “Vân Hồ chung sức xây dựng nông thôn 
mới”, tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, tiền, ngày công lao động để thực hiện làm 
đường điện, xây dựng nhà văn hóa, trường học, làm đường giao thông nông thôn, tu sửa, 
nạo vét mương phai, công trình thủy lợi và thực hiện các chủ trương dự án phục vụ công 
tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện; vận động các tổ chức đóng góp cây xanh phục vụ 
công tác trồng cây phân tán, tạo bóng mát, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa 
bàn huyện có trị giá hơn 13 tỷ đồng. 

Tính đến hết tháng 11/2019, toàn huyện có 8/14 xã đạt 10 tiêu chí trở lên, 6/14 xã 
đạt từ 7 - 9 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt 10,64 tiêu chí/xã, tăng 3,78 tiêu chí/xã so 
với năm 2015. Đặc biệt, xã Chiềng Khoa mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
vào những ngày cuối năm 2019 và sẽ tổ chức đón mừng vào đầu năm 2020. Đây là xã đầu 
tiên của huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, về đích trước 01 năm so với nghị 
quyết của huyện đề ra. Huyện Vân Hồ phấn đấu năm 2020 có thêm xã Vân Hồ đạt chuẩn 
nông thôn mới. 

Trong năm 2019, huyện Vân Hồ tập trung sửa chữa các tuyến đường chịu ảnh 
hưởng của mưa lũ, đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
các công trình giao thông trọng điểm (đường Quốc lộ 6 - trung tâm hành chính - chính trị 
huyện, đường Chiềng Yên - Quang Minh, đường liên xã Lóng Luông đi xã Pà Cò (huyện 
Mai Châu - Hòa Bình), các tuyến nội bộ khu trung tâm hành chính - chính trị huyện); lồng 
ghép các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 21 tuyến đường 
liên bản, 04 tuyến đường nội đồng, 05 công trình cầu, cống giao thông. Trong giai đoạn 
2015 - 2019, đã thực hiện đầu tư 299 tuyến đường với tổng chiều dài 122,6km, trong đó: 
Đường trục bản, liên bản 51 tuyến, chiều dài thực hiện 33,17km; đường ngõ, xóm 247 
tuyến, chiều dài thực hiện 88,95km. 

Đồng thời, ra quân làm thủy lợi mùa khô, khắc phục các công trình thủy lợi bị ảnh 
hưởng của mưa lũ, khơi thông các công trình bị vùi lấp; đầu tư, nâng cấp, sửa chữa 28 
công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đảm bảo điều kiện cho hoạt động dân sinh, sản xuất, 
phòng chống thiên tai. Khởi công 9 công trình lớp học, bếp ăn cho học sinh; 30 công trình 
nhà văn hóa, trụ sở làm việc xã, bản. 

Đến nay, trên địa bàn huyện 13/14 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn; 124/124 bản có 
nhà văn hóa, trong đó 115 nhà văn hóa đạt chuẩn, 88 bản có sân phục vụ sinh hoạt cộng 
đồng đạt chuẩn. Tổng diện tích cây ăn quả đạt: 3.850ha (diện tích trồng mới năm 2019 là 
891ha); sản lượng quả ước đạt: 9.500 tấn/năm. Tổng diện tích trồng rau đạt: 695ha, sản 
lượng rau đạt: 8.939 tấn. Huyện đã xây dựng kế hoạch, đăng ký 01 sản phẩm (hồng sấy 
dẻo) làm điểm sản phẩm OCOP. 

HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

Từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, năm 2019 huyện thực hiện hỗ trợ gần 3 tỷ 
đồng các dự án phát triển sản xuất sản phẩm xoài nhãn bơ, cây có múi năm thứ 2; dự án 
củng cố nâng cấp chuỗi giá trị rau an toàn các loại năm thứ 2; dự án phát triển cây chanh 
leo liên kết theo chuỗi giá trị; dự án củng cố và nâng cấp chuỗi giá trị chè tại xã Chiềng 
Khoa; dự án phát triển nuôi cá lồng lòng hồ thủy điện liên kết theo chuỗi giá trị; với các 
hạng mục như bao bì, tem nhãn mác, điểm bán hàng, thuê gian hàng, cấp giấy chứng nhận 
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an toàn... Trong năm 2019, huyện đã thành lập thêm 06 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác 
xã trên địa bàn huyện lên 45 hợp tác xã. 

Ngoài ra, UBND huyện đã phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trồng cây ăn 
quả tại các xã Vân Hồ, Lóng Luông với tổng số diện tích là 55,2ha; các xã Chiềng Xuân, 
Suối Bàng, Mường Men, Tân Xuân, Xuân Nha, Tô Múa, Chiềng Yên, Quang Minh, 
Chiềng Khoa, Mường Tè, Song Khủa, Liên Hòa với tổng số diện tích là 480ha. Đang thực 
hiện các dự án hỗ trợ các loại ăn quả (hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,...) tại xã 
Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa, Chiềng Yên, Song Khủa, Liên Hòa với tổng số diện 
tích là 210ha; dự án hỗ trợ vật tư thiết bị dụng cụ sản xuất (máy phát cỏ, máy bừa, cày đất, 
máy tuốt lúa,... ) tại các xã Liên Hòa, Chiềng Yên, Suối Bàng với tổng số hộ nghèo tham 
gia 116 hộ. 

Để hình thành vùng chuyên canh tập trung, năm 2019 huyện triển khai trồng mới 
4,35ha cây chanh leo tại bản Lũng Xá, bản Tà Dê, xã Lóng Luông (cấp phát 2.175 cây 
giống chanh leo); hỗ trợ 35 hộ trồng 22ha xoài Đài Loan tại bản Sa Lai, xã Tân Xuân, 
hiện cây xoài sinh trưởng và phát triển tốt, đã ra lộc mới, tỷ lệ sống đạt 98%; hỗ trợ trồng 
bắp cải trái vụ tại xã Tô Múa, quy mô 1,5ha, với 4 hộ tham gia; kết quả bắp cải đã cho thu 
hoạch, trọng lượng đạt 1 - 1,2kg/cây, giá bán 5.000 - 8.000 đồng/kg, được hợp tác xã rau 
Tâm Đức hỗ trợ bao tiêu sản phẩm. Hiện bà con tiếp tục gieo trồng lứa bắp cải mới trên 
diện tích đã thu hoạch. 

Theo ông Nguyễn Huy Anh (Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ): Năm 2020, huyện 
tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, 
chuyên canh, liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Lựa 
chọn các cây, con chủ lực là thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển hàng hóa; 
đặc biệt, tập trung xây dựng, hình thành vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến rau 
củ quả, hoa quả như Công ty Trách nhiệm hữu hạn IC FOOD Son La, Công ty cổ phần 
chế biến thực phẩm công nghệ cao (Tập đoàn TH), Công ty cổ phần Nafood Tây Bắc... 

Đồng thời, gắn công tác xây dựng nông thôn mới với thu hút, khuyến khích phát 
triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn, hỗ trợ liên kết doanh nghiệp - nông dân; tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp trực tiếp thuê ruộng đất đầu tư sản xuất hoặc liên kết sản 
xuất với nông dân trong tổ chức sản xuất và chế biến, tiêu thụ nông sản. Hoàn thành 
chuyển đổi diện tích đất trồng cây cao su kém hiệu quả, đôn đốc các dự án đầu tư phát 
triển nông nghiệp của Công ty cổ phần chăn nuôi Minh Thúy, Công ty Cổ phần khoa học 
hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Hợp tác xã Nông nghiệp Hải Dương,… triển khai thực 
hiện. 

Ngoài ra, huyện Vân Hồ cũng đặt mục tiêu mỗi xã thành lập mới từ 1 - 2 hợp tác 
xã chuyên ngành làm đầu mối đại diện cho nông dân tham gia liên kết với doanh nghiệp; 
và định hướng triển khai Chương trình OCOP đến năm 2025 theo hướng phát triển cộng 
đồng, sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn gắn với phát triển các hình thức du lịch 
sinh thái, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và tâm linh. 

Trong năm 2020, huyện Vân Hồ phấn đấu 14/14 xã xây dựng nông thôn mới đạt từ 
10 tiêu chí trở lên; bình quân đạt 13,64 tiêu chí/xã; phấn đấu 02 xã đạt 19 tiêu chí và về 
đích nông thôn mới (xã Vân Hồ, Chiềng Khoa). 

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 4 - 5% trở lên. 
95% hộ dân thuộc địa bàn bản nghèo, xã nghèo được tiếp cận cung cấp thông tin 

về chính sách, pháp luật, kinh nghiệm sản xuất, tình hình kinh tế xã hội thông qua hình 
thức báo chí, các xuất bản ấn phẩm và các sản phẩm truyền thông khác. 
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Tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng nông 
thôn để nâng dần tỷ lệ và đạt các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Đặc biệt ưu tiên làm trước các 
công trình thiết yếu, trực tiếp phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân như thủy lợi, 
giao thông, nước sạch, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa. 

Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ làm 
nhà tình thương, đại đoàn kết và làm nhà cho người có công với cách mạng... Huy động 
nguồn xã hội hóa, kết hợp nguồn lực hỗ trợ theo phương châm “Hộ gia đình tự làm, Nhà 
nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ”. Phấn đấu năm 2020, có 10/14 xã đạt tiêu chí về nhà ở. 

Phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt từ 25% trở lên. 
Tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; ở mỗi xã đến hết năm 2020 

phải có tối thiểu 90% dân số có thẻ bảo hiểm y tế. 
Đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn nhằm nâng cao tỷ lệ 

hộ được sử dụng hợp vệ sinh trên địa bàn huyện từ 95% trở lên. 
Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý, thu gom, xử lý rác thải, nước 

thải trên địa bàn. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân. 
 

10. Nguyễn Thế Lượng. XUÂN VỀ NÀ BÓ NHỚ ĐOÀN BINH TÂY TIẾN / Nguyễn 
Thế Lượng // Tạp chí Thanh niên.- Ngày 08/01/2020.- Số 01.- Tr.51-52. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Thu Thùy. KHI NGƯỜI VÙNG CAO BỎ RƯỢU NHỜ… NGHỊ ĐỊNH / Thu 
Thùy, Tuyết Lan // Cảnh sát toàn cầu.- Ngày 14/01/2020.- Số 449.- Tr.10-11. 
 

 Với nhiều người dân tộc ở tỉnh miền núi Sơn La, chuyện uống rượu đã trở 
thành một thói quen. Nhưng khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020, quy định tất cả mọi người khi đã uống rượu bia không được lái xe, đặc 
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biệt là mức phạt tiền rất cao và thời gian tước giấy phép lái xe dài hơn trước đã 
khiến nhiều người ban đầu có chút “bối rối”, thậm chí “hẫng hụt”, song hiểu được ý 
nghĩa của việc an toàn tính mạng cho mình và cộng đồng khi tham gia giao thông, 
nên ai nấy đều đã tự giác chấp hành. 

QUYẾT TÂM BỎ RƯỢU VÌ… SỢ PHẠT  

Mới 24 tuổi nhưng anh Hà Quốc Khánh, trú ở xã Huy Tân, huyện Phù Yên, không 
nhớ mình đã bao lần... ngã xe do lái xe trong lúc say rượu. Lần bị nặng nhất là năm 2018, 
khi anh đi uống rượu mừng nhà mới của gia đình người bạn. Hôm đó, anh cùng những 
người bạn đã “uống đi uống lại, uống tái uống hồi” không biết bao nhiêu chén. Lúc lái xe 
về, say quá không làm chủ tốc độ, đêm tối lại không nhìn rõ đường, anh đã lao xe ngã 
nhào xuống ruộng cạn. Rất may chỉ bị rạn xương sườn, trầy xước chân tay, nhưng lần ấy 
anh cũng đã phải nằm nửa tháng không làm được gì. “Uống rượu say mà cứ liều lái xe 
đúng là quá nguy hiểm. Tôi mấy lần chết hụt, nên cũng thấy sợ lắm rồi. Giờ Chính phủ 
quy định uống rượu rồi thì không được lái xe, tôi thấy đúng lắm. Tôi nghĩ chắc sẽ tốt hơn 
cho mọi người”, anh Khánh chia sẻ. 

Cũng từng phải nằm viện điều trị 3 tháng do gẫy xương quai xanh, trẹo hàm vì 
điều khiển xe máy trong lúc say rượu, ông Quàng Văn Bó, dân tộc Thái ở bản Hua Nặm, 
xã Nậm Păm, huyện Mường La, nay rất vui mừng và cho biết mình sẽ hưởng ứng mạnh 
mẽ Nghị định của Chính phủ cấm mọi người dân uống rượu bia khi lái xe tham gia giao 
thông: “Tôi sợ lắm rồi, uống rượu say lái xe nguy hiểm lắm. Bây giờ Chính phủ có quy 
định cấm lái xe khi đã uống rượu, nếu vi phạm sẽ phạt, tôi thấy đúng lắm. Làm chặt như 
thế chắc chắn tai nạn giao thông do rượu sẽ giảm”. 

Từ lâu đã quen với “văn hóa rượu” của đồng bào mình, song vì sự an toàn khi 
tham gia giao thông, anh Lèo Văn Thắm ở bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến và ông Lò 
Văn Biển ở bản Nà Đốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, chia sẻ đồng tình với quy định 
uống rượụ bia không được lái xe. “Một số lần tôi uống rượu, kể cả đi chậm cũng bị ngã vì 
say quá. “Thực hiện Nghị định 100, bản thân tôi hoàn toàn nhất trí theo chủ trương này để 
hạn chế việc bà con uống rượu say lái xe gây tai nạn. Có nghị định này ra, anh em bạn bè 
sẽ không ép nhau uống, thế là tốt nhất”, ông Biển nói. 

Từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, người mừng nhất có lẽ chính là... các bà vợ. Chị 
Quàng Thị Quynh, bản Hua Nặm, xã Nậm Păm, huyện Mường La, cho biết chị và các chị 
em khác trong bản ai cũng đồng tình với quy định này, bởi ở bản, ở xã chị, cũng như ở các 
bản làng vùng cao Tây Bắc, mọi người rất hay uống rượu. Sau một ngày lao động mệt 
mỏi, cánh đàn ông vẫn thường rót một chút rượu nhấm nháp cho “giãn gân cốt”. Còn mỗi 
khi có bạn bè, khách quý đến nhà, hay dịp lễ, tết, hiếu, hỉ... thì rượu là thứ không thể thiếu, 
chén chú, chén anh, mời nhau uống cạn là thể hiện tấm chân tình của cả chủ và khách. 
“Không say không về”, không ít trường hợp còn chẳng nhớ sau đó sẽ lái xe đi về đâu... 
“Nhiều lúc ăn uống xong các ông còn đi xe máy đi việc này việc kia, hoặc ăn uống xong lại 
đi xe về nhà, có lúc say khướt chẳng nhớ gì. Vợ con nói thì không nghe đâu. Bây giờ tết 
nhất đến nơi rồi, những quy định cấm thế chắc cũng sẽ giúp các ông bớt được rượu, tốt cho 
sức khỏe, chị em chúng tôi rất mừng”, chị Quynh bày tỏ. 

HIỆU QUẢ ĐÃ THẤY RÕ 

Hôm đi cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm 
soát trên đường, chúng tôi gặp anh Lò Văn Huẩn ở bản Bùa Thượng, xã Tường Phù, huyện 
Phù Yên, ngồi sau xe máy để vợ chở. Anh Huẩn cho biết vợ chồng anh đi xe máy về Thành 
phố Sơn La có chút việc gia đình. Lâu ngày gặp mặt, trong bữa ăn, chót nhấp vài ba chén 
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rượu cùng người thân; lo cho sự an toàn khi cầm lái, vả lại, biết từ ngày 1/1 có quy định 
uống rượu bia rồi thì không được lái xe, anh đã chủ động ngồi sau xe để vợ chở về nhà... 

Theo Thiếu tá Tòng Ngọc Sâm, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an 
huyện Mường La, hình ảnh những người đàn ông ngồi sau xe máy để vợ chở trước đây khá 
hiếm. Song từ ngày 01/01/2020, biết có quy định người đã uống rượu bia thì không được lái 
xe, những người đã uống rượu đều “tự giác” để vợ con, hoặc người thân chở về. Nhờ ý thức 
tự giác ấy mà số trường hợp vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, nhất là vi 
phạm quy định về nồng độ cồn giảm hẳn. “Trên địa bàn huyện Mường La trước đây người 
dân điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, hoặc chất kích thích khác, cũng như chấp 
hành các quy định khác về Luật An toàn giao thông đôi lúc còn chưa thật nghiêm túc. Tuy 
nhiên, sau 2 tuần thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, chúng tôi nhận thấy bước đầu bà 
con nhân dân có ý thức chấp hành tốt hơn. Tỷ lệ người vi phạm, đặc biệt là vi phạm trong 
việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích giảm nhiều”, Thiếu tá Tòng Ngọc Sâm cho biết 
thêm. 

Thống kê trong toàn tỉnh Sơn La, qua 2 tuần đầu triển khai thực hiện nghiêm túc tinh 
thần Nghị định 100 của Chính phủ; trên cả 12/12 huyện, thành phố, số trường hợp vi phạm 
an toàn giao thông đã giảm đáng kể. Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Phó Đội trưởng Đội 2, 
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Trước khi Nghị định 100 được 
ban hành, một ca công tác chúng tôi tổ chức kiểm tra khoảng 400 đến 500 lượt phương tiện, 
thì phát hiện 7 đến 8 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên khi Nghị định 100 có hiệu lực, chúng 
tôi kiểm tra tương ứng như vậy nhưng chỉ phát hiện 1 đến 2 trường hợp, mà đối tượng vi 
phạm chủ yếu là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và tập trung ở người điều khiển xe mô tô. 
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nhất là đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn và sử 
dụng ma túy, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có sự can thiệp 
nào”. 

Kết quả trên cho thấy, Nghị định 100 của Chính phủ mới triển khai đã phát huy tốt 
hiệu quả. Với mức xử phạt rất nghiêm khắc và không có vùng cấm nên không ai dám liều 
để điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia. Điều đáng mừng là bà con các dân tộc 
đã tự nâng cao nhận thức, ý thức “không lái xe khi đã uống rượu, bia”, tất cả vì mục tiêu 
đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng khi tham gia giao thông, nhất là vào thời 
điểm khi tết đến, xuân về.  
 

12. S. Ca. SƠN LA: PHÁ THÀNH CÔNG HAI VỤ MA TÚY LỚN / S. Ca // Đại đoàn 
kết.- Ngày 17/01/2020.- Số 17.- Tr.2. 
 

Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 5 giờ ngày 16/01, tại bản Nà Nghịu, xã Nà 
Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công 
an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên bắt quả tang hai đối tượng về hành 
vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Hai đối tượng bị bắt là Lò Văn Triết (sinh năm 1983) và Lành Thị Thiết (sinh năm 
1976), cùng trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm: 10 
bánh heroin, 4.200 viên ma túy tổng hợp, hơn 170 triệu đồng và một số vật chứng liên 
quan khác. 

Trước đó, ngày 15/01, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an thành phố Hà 
Nội triệt phá thành công một “boongke” ma túy và bắt giữ đối tượng Đặng Trọng Dũng 
(sinh năm 1974, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội). Tang vật 
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thu giữ gồm: 1 khẩu súng K59, 11 viên đạn, hàng trăm gói heroin, hồng phiến, thuốc lắc 
và ma túy đá với tổng trọng lượng 134,4gam, cùng một số vật chứng liên quan khác.  
 

13. Quốc Định. HỖ TRỢ TRÂU BÒ, HỘ NGHÈO GIẢM NHANH / Quốc Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 17/01/2020.- Số 15.- Tr.14. 
 

Là huyện di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, Quỳnh Nhai có hơn 80% dân 
số sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Để từng bước giúp người dân ổn định cuộc 
sống, những năm qua, Quỳnh Nhai đã thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, dự 
án hỗ trợ, từ đó tạo động lực cho người dân thoát nghèo. 

TỶ LỆ HỘ NGHÈO GIẢM NHANH 

Trao đổi với phóng viên, ông Lò Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện cho 
biết, Quỳnh Nhai có 11 xã (2 xã vùng III, 8 xã vùng II, 1 xã vùng I), 50 bản đặc biệt khó 
khăn với 4.577 hộ nghèo, cận nghèo được hưởng chế độ chính sách dân tộc. Việc triển 
khai các chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn thời gian qua không chỉ đơn thuần tạo 
sinh kế cho đồng bào thoát nghèo mà còn trang bị kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi, giúp bà con tự tin làm ăn, mở rộng sản xuất. 

Đơn cử như tại xã Chiềng Khoang, từ năm 2012 đến nay, ngoài sự đầu tư của hộ 
dân trong phát triển kinh tế, hộ nghèo trong xã đã được hỗ trợ hơn 1.500 con bò giống 
theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Người dân ở đây vốn khát khao thoát 
nghèo vươn lên khấm khá, nay được Nhà nước hỗ trợ bò, bà con đã tập trung chăm sóc 
đàn gia súc, coi chăn nuôi là thế mạnh sau cây lúa. Đến nay, toàn xã đã có gần 4.000 con 
trâu, bò, trồng gần 140ha cỏ voi. 

Anh Lò Văn Thuận (ở bản Hán A) chia sẻ: “Năm 2012, tôi được hỗ trợ 1 con bò 
cái sinh sản. Để phát triển chăn nuôi hiệu quả hơn, năm 2013, gia đình tôi vay ngân hàng 
chính sách xã hội huyện 20 triệu đồng và mua 4 con bò giống, xây dựng chuồng trại. Tôi 
trồng thêm 1.000m2 cỏ voi để chủ động thức ăn cho đàn bò, tuân thủ việc tiêm vaccine 
phòng trị bệnh, chú ý xử lý chất thải chăn nuôi, nhờ đó đàn bò lớn nhanh, ít bị bệnh. Bây 
giờ, gia đình tôi đang nuôi 12 con bò, 3 con trâu, chăm sóc trên 500m2 ao cá, thu lãi gần 
100 triệu đồng/năm”. 

Thực tế cho thấy, các chính sách dân tộc được triển khai đã làm thay đổi căn bản 
đời sống kinh tế - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân từ 3 - 4%/năm. Đặc 
biệt, năm 2018, huyện đã được xét công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 theo 
Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện có 4 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu cuối năm 2019 sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới. 

HỖ TRỢ ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG 

Ông Lò Thanh Thủy cho biết thêm, để các chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển 
khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, huyện đã 
thành lập ban chỉ đạo từ huyện đến xã; thành lập tổ công tác giúp các xã xây dựng kế 
hoạch hàng năm nên đã thu được những kết quả thiết thực. 

Đối với các chính sách hỗ trợ sản xuất, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu, phân tích điều 
kiện, lợi thế của địa phương, huyện xây dựng phương án hỗ trợ con giống, vật nuôi, công 
cụ, phương tiện sản xuất và cử cán bộ chuyên môn xuống hướng dẫn, tư vấn giúp người 
dân. Việc bình bầu, xét đối tượng được hưởng diễn ra công khai, trên tinh thần dân chủ, 
được người dân đồng tình ủng hộ. Nhờ đó, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh 
tế cao. 
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Điển hình như hợp phần hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a, từ năm 2017 đến 
nay, Quỳnh Nhai đã có 2.754 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mua 2.754 con bò cái sinh 
sản. Hay như hợp phần hỗ trợ sản xuất của Chương trình 135, trong năm 2017 đã triển 
khai hỗ trợ 846 hộ (trong đó 214 hộ vùng III, 632 hộ ở vùng II) 224 tấn phân bón NPK 
Lâm Thao; năm 2019 đang tiếp tục triển khai hỗ trợ cho 138 hộ của xã Chiềng Khay... 

Cùng với hợp phần hỗ trợ sản xuất, các hợp phần về đầu tư xây dựng công trình cơ 
sở hạ tầng cũng được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao thông của người 
dân. Việc duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng đã được giao cho UBND các xã làm 
chủ đầu tư, qua đó phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và thu hút sự tham gia của tổ 
chức đoàn thể, người dân trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đầu tư, hỗ trợ. 
Điển hình như Chương trình 135, từ năm 2017 đến nay, đã thực hiện 24 công trình về 
trường lớp học, nước sinh hoạt, thủy lợi... Nhờ đó, đến nay 100% xã ở Quỳnh Nhai có 
đường ô tô đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ dùng điện đạt gần 90%; 95% số hộ được dùng nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh...  

 Ông Thủy cho biết, nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo, 
thời gian tới huyện Quỳnh Nhai sẽ tập trung thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ 
nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng xã 
hội; triển khai các chính sách hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi; khuyến khích các doanh 
nghiệp, công ty đầu tư xây dựng, chế biến và tiêu thụ các mặt hàng là thế mạnh của địa 
phương... Quỳnh Nhai phấn đấu năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 17,5%. 
 

14. Đức Chính. XUÂN BIÊN PHÒNG ẤM LÒNG DÂN BẢN / Đức Chính // Đại biểu 
nhân dân.- Ngày 20/01/2020.- Số 20.- Tr.2. 
 

Ngày 18 - 19/1, tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng 
ấm lòng dân bản - Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” cho gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ và 
đồng bào các dân tộc trên địa bàn. 

Mường Sai là xã vùng cao - biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã. Cuộc 
sống của người dân vùng cao biên giới nói chung và xã Mường Sai nói riêng còn nhiều 
khó khăn. Sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng đã chia sẻ bớt phần nào vất vả 
của đồng bào các dân tộc. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản - Đồng hành 
cùng phụ nữ biên cương” có ý nghĩa thiết thực trong những ngày tết đến xuân về. Các 
hoạt động, những phần quà đều thắm đượm nghĩa tình đoàn kết quân dân, giúp các gia 
đình chính sách, hộ nghèo, người dân có cái tết vui tươi, đầm ấm hơn, mọi người mọi nhà 
cùng đón một mùa xuân mới rạng rỡ, hân hoan. 

Tại chương trình, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường 
Sai đã hòa mình vào không khí khai hội tưng bừng đón tết Nguyên đán Canh Tý, tham gia 
các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ, kéo co và thi gói bánh chưng. Đây 
cũng là dịp để các cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn được giao lưu, 
thắt chặt tình đoàn kết quân dân. 

Dịp này, ban tổ chức đã tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của 
xã Mường Sai; thăm, chúc tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót - những bản 
xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học 
bổng chương trình “Nâng bước em tới trường” cho 7 học sinh được Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ; trao 10 phần quà cho các cháu trong mô hình “Con nuôi 
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của các đồn biên phòng”; trao tặng 1 nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ. Tổng giá trị của chương trình năm 2020 là 650 triệu đồng. 
 

15. Hải Vân. CHẠY GIỮA MÙA HOA / Hải Vân // Thời nay.- Ngày 20/01/2020.- Số 
1045.- Tr.5. 
 

Marathon đường mòn Mộc Châu (Sơn La) năm nay là giải chạy hiếm hoi ở 
Việt Nam, có lẽ cũng là duy nhất trên thế giới, bị... tắc đường. Tắc cả tiếng đồng hồ ở 
một con dốc hẹp, chỉ vừa một người qua. Hàng trăm vận động viên cự ly 42km, 
21km, dừng lại và nhường cho các vận động viên không chuyên 10km, chủ yếu là các 
em nhỏ và phụ nữ, chưa từng đổ dốc đất bao giờ. 

CHẠY THÔI, ĐỪNG SỢ 

Đó là lời động viên của giám đốc cuộc đua David Lloyd khi mở màn xuất phát của 
cự ly bán Marathon, 21km, cự ly có đông vận động viên đăng ký tham gia nhất. Xuất phát 
từ rừng thông bản Áng (Mộc châu, Sơn La), các vận động viên chặng 70km, 42km, 21km 
chạy qua thung lũng mận Nà Ka đang độ bung hoa đẹp nhất, hướng về Pa Khen để đến 
vạch đích ở đồi chè Trái tim. Riêng cự ly 10km, các vận động viên được “ưu tiên” xuất 
phát từ thung lũng Nà Kha, vì thế cũng mất tập trung vì khung cảnh quá đẹp ngay tại vạch 
xuất phát. Đường chạy có lúc đi vào đường mòn chăn trâu của lũ trẻ con, cũng có lúc đi 
xuyên qua các bản làng hoang sơ. Trong các chyến đi khảo sát đường chạy của David 
Lloyd, trước đó chắc ngại nhất là chó nhà người dân lao ra đuổi. Tuy nhiên, điều lo lắng 
ấy đã không xảy ra vì gần như tất cả các nhà dân, chó được xích lại rất cẩn thận, như một 
tấm thịnh tình mến khách của người dân Mộc Châu. 

Hơn 3.100 vận động viên tham dự là một sự bất ngờ ngay cả đối với ban tổ chức, 
tăng 65% so năm ngoái. Bất ngờ hơn nữa, theo ban tổ chức, là vận động viên Việt Nam 
hầu như chiếm chủ yếu ở tất cả các cự ly marathon. Cuộc đua đường mòn đầu tiên do 
Topas tổ chức năm 2013, thời điểm đó, chỉ có một nhóm nhỏ các vận động viên Việt Nam 
tham dự và không ai đứng trên bục nhận giải. Trong khi năm nay, đứng trên bục nhận giải 
thưởng, chủ yếu là các gương mặt Việt Nam, với những cái tên quen thuộc với cộng đồng 
chạy bộ như Trần Duy Quang, Đỗ Trọng Nhơn (Đà Nẵng)... Vận động viên Trần Duy 
Quang (Đà Nẵng) đã cán đích ở cự ly 70km, với thời gian 7 giờ 6 phút và phá vỡ kỷ lục 
của bản thân giải chạy tại Mộc Châu năm 2019. Tuy nhiên, tham gia giải chạy này, đa số 
các vận động viên đều không chỉ nói về thành tích. 

Có nhiều lý do để người ta đến chạy ở Mộc Châu. Đối với các vận động viên từ 
phía Nam, chủ yếu là để thưởng thức khung cảnh cao nguyên rực rỡ nhất trong mùa hoa 
mận, như Nguyễn Trọng Đạt (30 tuổi, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh). Năm trước đi 
Mộc Châu, Đạt bị lỡ mùa hoa mận, tháng 2 sắp được công việc lên Mộc Châu thì mận đã 
lá xanh rì. Quyết tâm chiêm ngưỡng mùa hoa mận rực rỡ, Đạt đăng ký cự ly 21km, xin 
nghỉ phép ở công ty, đặt vé, đặt phòng trước cả nửa năm. Lần đầu tiên tham gia giải chạy 
đường mòn, lại đăng ký luôn cự ly 21km, Đạt đã nghi mình không thể qua nổi bốn - năm 
con dốc đất đầu tiên nếu không có tiếng hò reo của đám trẻ ven đường và thung lũng mận 
rực rỡ phía trước. Sau giải chạy này, Đạt chuyên tâm chăm sóc vợ chuẩn bị sinh con đầu 
lòng, chắc là lâu lắm nữa mới được đắm mình trong khung cảnh Mộc Châu như thế. 

Khánh Duy ở tận Vũng Tàu, đổi vé hai lần vì cố gắng đăng ký giải chạy chỉ để thử 
sức mình. Đã nhiều lần tham quan Mộc Châu, Duy chỉ chạy các giải đường bằng phẳng, 
đây là lần đầu tiên Duy thử sức mình ở chạy trên núi. Đăng ký cự ly 21km, Duy hoàn 
thành đường chạy trong 185 phút, nằm trong top 100 vận động viên về đích đầu tiên. Một 
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kết quả làm Duy rất hài lòng. Anh Tuấn (45 tuổi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) lại tìm 
đến Mộc Châu hoàn toàn không để thử sức bản thân, không vì hoa mận cũng không vì 
thành tích. Anh cùng bạn gái đăng ký tham gia giải chạy, một người 21km, một người 
10km từ lâu. Cách đây một tháng, thì bỗng nhiên hai người chia tay chẳng vì lý do gì. Hỏi 
anh Tuấn nghĩ gì khi đứng yên hơn một giờ đồng hồ ở con dốc tắc đường, nơi đường chạy 
của các vận động viên chặng 10km nhập vào chặng 21km để về đích, anh chỉ cười cười. 

NÀO TA CÙNG HIGHT - FIVE! 

Mùa thứ hai tổ chức, sức hấp dẫn của Marathon Mộc Châu, ngoài cảnh sắc núi 
rừng rực rỡ hoa mận, vẫn nụ cười hiếu khách người dân và các em nhỏ trên núi. Từ khắp 
các bản làng, trẻ em và người lớn, trong trang phục rực rỡ truyền thống, ùa ra đường để hò 
reo cổ vũ. Cách vạch đích chừng 5km, từ một con dốc đất rất cao đổ xuống khu vực Pa 
Khen, hàng chục em nhỏ xúng xính váy áo đứng trong nắng buổi trưa khoảng 30 độ để 
ủng hộ các vận động viên chạy. Hỏi các em có biết biểu tượng hight-five (cử chi bằng tay 
xảy ra khi hai người đồng thời giơ một tay lên, khoảng đầu cao, và đẩy, hoặc tát bằng lòng 
bàn tay mình vào lòng bàn tay của người khác với hàm ý chúc mừng, động viên trong thể 
thao) là gì không, đa số đều lắc đầu. Nhưng, một cách rất tự nhiên, những bàn tay nhỏ xíu 
hào hứng đưa ra, chờ đợi để chạm tay vào tay những người chạy bộ. 

Những bàn tay nhỏ xíu ấy và những nụ cười rạng rỡ trong nắng đã trở thành biểu 
tượng rất riêng của giải chạy Mộc Châu, mà không ở đâu có được. Đó là động lực để Ngô 
Minh Thuận (33 tuổi, Hà Nội) không bỏ cuộc trên đường chạy 21km. Ở Hà Nội, Thuận có 
thói quen chạy bộ mỗi sáng sớm khoảng 4 - 5km, thi thoảng cùng tham gia các giải chạy 
phong trào với cự ly 10km là vừa sức. Lên Mộc Châu lần này, được sự động viên của 
chồng và bạn bè, Thuận đăng ký lên cự ly bán marathon để thử sức. Qua hai con dốc ở 
5km đầu tiên, cô phải nhiều lần nghỉ ven đường để lấy sức. Ở con dốc dài nhất khoảng 
đoạn 8 - 9km, Thuận tưởng như phải bỏ cuộc nếu không nghe tiếng hò reo cổ vũ của đám 
trẻ con xúng xính váy áo gắn đồng xu bạc leng keng đứng trên đỉnh dốc. Rồi đổ xuống 
một thung lũng hoa mận trắng xóa lộng lẫy như trong mơ, Thuận cho phép mình nghỉ 
ngơi giữa vườn mận, thư giãn chụp ảnh cho mình và bạn bè, không quan tâm đến thành 
tích nữa. Thuận mất 8 giờ 22 phút để kết thúc đoạn đường 21km. Phần thưởng lớn nhất 
cho mình, như Thuận chia sẻ khi chạm vạch đích, vẫn là khoảnh khắc hân hoan trong 
thung lũng hoa mận, giữa tiếng hò reo của đám trẻ con trên núi. 

Các vận động viên, bên cạnh những trang phục chuyên nghiệp dành cho dân chạy 
bộ đường dài, như giày có đế bám, gậy, nước uống, thanh năng lượng..., một thiết bị 
không thể thiếu là smartphone tranh thủ chụp ảnh mọi lúc, mọi nơi. Chạy là một chuyện, 
nhưng đến đoạn nào cảnh đẹp, vận động viên cũng trở thành nhiếp ảnh gia. Họ ung dung, 
thư thái ngắm cảnh, dùng chiếc smartphone tự sáng tạo cho mình hoặc nhờ “đồng đội” 
bên cạnh chụp cho những tấm hình ưng ý nhất. Dọc đường chạy, qua những mỏm đá cheo 
leo, những vạt rừng nguyên sơ hay một con dốc dựng đứng dễ thấy những nghệ sỹ chạy 
bộ nhất. Có đoạn, cả loạt vận động viên tay cầm gậy chạy, tay kia nhăm nhăm điện thoại, 
chạy một đoạn lại dừng lại để chụp ảnh. Không tăng tốc về đích như những giải chạy 
thường thấy, các vận động viên cứ thấy vạch đích liền thong thả đi về. Trên môi là nụ 
cười. 

Có những vận động viên rưng rưng khi giữa trưa nhận miếng cam từ tay người dân 
bản. Có người bị chuột rút khi gần chạm đích, được đồng đội khập khiễng, nắm tay nhau 
cùng về đích. Có bà mẹ cõng con nhỏ 10 tuổi trên lưng qua con dốc chạy về phía đồi chè. 
Có em nhỏ 10 tuổi cùng bạn chạy đến vạch đích, bỗng chạy chậm lại để nhường bạn về 
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trước. Có vận động viên hoàn thành chặng 21km trong vòng 165 phút, quay ngược trở lại 
đường chạy, với tấm huy chương trên cổ, để cổ vũ cho bạn gái trên đường chạy. Tám giờ 
tối, vẫn có vận động viên kiên trì bám theo đường mòn hướng về vạch đích, với mục tiêu: 
Không cần chạy nhanh, nhưng nhất định phải hoàn thành chặng đường chạy của mình. Có 
thể thấy những điều tốt đẹp, dù giản dị thôi nhưng đẹp đẽ ở một giải chạy cộng đồng, như 
những gì đã diễn ra ở Mộc Châu! 
 

16. Nguyễn Hồng Sáng. NIỀM VUI TRƯỚC TẾT Ở NÀ MÙA / Nguyễn Hồng Sáng// 
Quân đội nhân dân.- Ngày 22/01/2020.-Tr.2. 
 

 Sáng sớm tinh mơ ngày cuối năm, sương mù còn giăng kín các lối mòn, bờ 
lau, khe suối trên các bản làng vùng cao, nhưng anh Vì Văn Trăm, Trưởng bản Nà 
Mùa, xã Lóng Phiêng (Yên Châu, Sơn La) đã thức giấc, chuẩn bị cùng các gia đình 
trong bản đưa con cháu đi dự lễ khánh thành công trình nhà bán trú vừa được Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và 
ngoài quân đội xây tặng, bàn giao trước thềm Xuân Canh Tý. 

Lễ khánh thành và bàn giao các công trình phụ trợ nhà bán trú tặng điểm trường 
bản Nà Mùa và Nong Đúc, thuộc Trường Mầm non Sơn Ca, xã Lóng Phiêng, huyện Yên 
Châu thu hút đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn đến tham dự. Vui nhất là các bậc 
phụ huynh, bởi họ biết rằng từ nay con em mình sẽ được ăn ở, học tập, vui chơi tại điểm 
trường khang trang, sạch sẽ, gia đình không còn phải lo lắng mỗi khi mưa rét, gió lùa... 

Dắt tay cậu con trai hơn 5 tuổi dạo quanh mấy lượt các phòng học còn thơm mùi 
sơn mới, đôi mắt chị Vì Thị Tở, trú tại bản Nà Mùa ánh lên niềm vui khi chứng kiến ngôi 
trường của con mình giờ đây không những được các chú bộ đội biên phòng làm to hơn, 
đẹp hơn, mà còn có rất nhiều chăn, màn, quần áo ấm, đồ dùng học tập bộ đội biên phòng  
quyên góp được, xếp đặt gọn gàng trên sân khấu, chuẩn bị trao tặng các cháu học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn. 

Giống như tâm trạng của phần lớn bà con dân bản, nhất là các gia đình có con em 
đang trong độ tuổi đi học, trong lòng anh Vì Văn Trăm, Trưởng bản Nà Mùa cũng xốn 
xang niềm vui. Anh hết chạy ra lại chạy vào, vừa niềm nở đón tiếp khách đến chúc mừng, 
vừa cùng các cô giáo mầm non hướng dẫn các cháu học sinh ngồi xếp hàng trật tự, ngay 
ngắn để chuẩn bị cho buổi lễ. “Vui lắm cán bộ à! Nhờ có bộ đội biên phòng, các doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm đã không quản ngại khó khăn, vất vả, đường sá xa xôi, lặn lội vào 
đây giúp đỡ bà con chúng tôi. Tình cảm bộ đội dành cho dân mình thật quý quá”, anh 
Trăm bày tỏ. 

Lóng Phiêng là một trong những xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Yên 
Châu, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc: Mông, Thái, Kinh, Xinh Mun, Mường. 
Những năm qua, mặc dù địa phương luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà 
nước, nhưng do địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, giao thông chia cắt, trình độ canh 
tác của người dân còn hạn chế, nên điều kiện kinh tế - xã hội cũng như đời sống của đồng 
bào các dân tộc nơi đây còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 
chiếm tới 70%. Hiện Lóng Phiêng có một trường trung học cơ sở, hai trường tiểu học và 
hai trường mầm non. Một số điểm trường vùng sâu, vùng giáp biên giới vẫn phải sử dụng 
phòng học tạm bằng gỗ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Không ít điểm trường vẫn chưa có 
bếp ăn, công trình vệ sinh, bể chứa nước sinh hoạt ...; trong đó, khó khăn hơn cả phải kể 
đến Trường Mầm non Sơn Ca, gồm 11 điểm trường tại các bản với hơn 400 học sinh 
thuộc 17 nhóm lớp; khó khăn nhất là điểm trường hai bản Nà Mùa và Nong Đúc. 
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Cô giáo Tạ Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca chia sẻ: “Cách đây 
mấy tháng, các cháu học sinh ở Nà Mùa, Nong Đúc còn phải học tập trong căn nhà tạm 
bợ, vách gỗ, mái lá. Khổ nhất là mỗi khi trời mưa gió, trong lớp chẳng khác ngoài sân; 
hay những hôm gió mùa đông bắc tràn về, cả cô và trò chỉ còn biết ngồi co ro tránh rét. 
Tôi đã gắn bó với nơi đây hơn 17 năm, ngày ngày chứng kiến các cháu học sinh ăn ở, sinh 
hoạt trong điều kiện khó khăn, vất vả như vậy, trong lòng không khỏi day dứt, nhưng vì 
nguồn lực của địa phương có hạn nên đành “lực bất tòng tâm”. Quả thực, nếu không được 
sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng cùng các nhà tài 
trợ trong và ngoài tỉnh thì chưa biết đến bao giờ cô và trò ở hai bản Nà Mùa, Nong Đúc 
mới có được phòng học khang trang như thế này. Nhìn các cháu học sinh hồn nhiên nô 
đùa trong ngôi trường mới, tôi như được giải tỏa nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay”. 

Trao đổi với Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, 
chúng tôi được biết, trước thực trạng khó khăn của hai điểm trường Nà Mùa, Nong Đúc 
cũng như một số điểm trường khác trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 
đã đứng ra kêu gọi, vận động sự chung tay, giúp đỡ của các đơn vị, doanh nghiệp, như: 
Công ty cổ phần Than Sông Hồng, Tổng công ty Đông Bắc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 
thông Quân đội (Chi nhánh Sơn La), Công ty Bảo hiểm BIDV... được tổng cộng gần 400 
triệu đồng. Với số kinh phí này, hai điểm trường Nà Mùa và Nong Đúc được đầu tư xây 
dựng toàn bộ hệ thống tường bao quanh; nhà công vụ cho giáo viên, phòng ăn cho học 
sinh, mái che sân chơi với tổng diện tích hơn 250m2. Công trình khánh thành, đưa vào sử 
dụng vừa giúp các cháu học sinh có môi trường học tập khang trang, an toàn, vừa giúp các 
gia đình yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng bản làng thêm 
no ấm. 
 

17. Lò Mai Kiên. XỨNG ĐÁNG VỚI TRUYỀN THỐNG CHA ANH / Lò Mai Kiên // 
Nhân dân.- Ngày 27/01/2020.- Tr.3. 
 

Cách đây tròn 80 năm, Chi bộ Nhà tù Sơn La được thành lập. Khi đó bố tôi là ông 
Lò Văn Mười (Đội Mười), người dân tộc Thái, làm lính cai ngục cho Pháp. Nhờ các chiến 
sỹ cộng sản Chi bộ Nhà tù Sơn La giác ngộ, ông đã tham gia hoạt động cách mạng. Sau 
này, ông tham gia khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, hoạt động trong Ủy ban Kháng chiến 
hành chính liên tỉnh Sơn La giai đoạn 1949 - 1952. 

Gia đình tôi có chín anh chị em. Trải qua những giai đoạn khó khăn thời kỳ chống 
Pháp, chống Mỹ, rồi xây dựng đất nước, nhờ được gia đình nuôi dưỡng, sống dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa, chín anh chị em chúng tôi đều trưởng thành, tốt nghiệp đại học và đều trở 
thành đảng viên. Mỗi người một nghề, công việc khác nhau, nhưng đều làm việc tâm huyết, 
cống hiến giữ trọn lòng son với Đảng. 

Ngẫm về gia đình, nghĩ rộng ra đối với đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, nếu 
không có Đảng, Bác Hồ thì không thể có cuộc sống hôm nay. Vừa qua, tỉnh Sơn La tổ chức 
kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương lên thăm đồng bào các 
dân tộc Tây Bắc (7/5/1959 - 7/5/2019). Đọc lại bài nói chuyện và những lời căn dặn của 
Người, chúng tôi càng thấm thía giá trị của độc lập tự do, giá trị cuộc sống mà Đảng, Bác 
Hồ mang lại. Cũng như bố tôi từng dặn lại, tôi luôn căn dặn các con cháu luôn tự hào về 
truyền thống của gia đình, nỗ lực học tập, rèn luyện để có những cống hiến xứng đáng với 
sự hy sinh, phấn đấu của lớp cha anh đi trước. 
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18. Nguyễn Vũ. ĐIỆU KHẮP XUÂN VẪN CÒN TƯƠI RÓI! / Nguyễn Vũ // Người 
cao tuổi.- Ngày 30/01/2020.- Tr.13. 
 

Đầu xuân 2004, tôi tham gia đoàn cán bộ Cục Dân vận - Tuyên truyền đặc biệt do 
Cục trưởng Phạm Quang Vinh dẫn đầu, đi kiểm tra một số đội công tác tăng cường cơ sở 
của quân đội tại địa bàn trọng điểm ở tỉnh Sơn La. 

Chiếc xe U-oat máy lạnh dọc đường bỗng giở chứng, ì ạch mãi gần tối đoàn mới 
lên đến Huyện đội Yên Châu. Hôm đó ở đây lại có đoàn công tác của Tỉnh đội Sơn La, 
nên ăn cơm xong, chúng tôi được mời sang nhà khách Huyện ủy nghỉ. 5 giờ kém 15 sáng 
hôm sau, mọi người bừng tỉnh giấc bởi tiếng nhạc véo von trên hệ thống loa truyền thanh 
của huyện. Hai giọng ca nam, nữ đang hát đối nhau bài dân ca gì đó bằng tiếng dân tộc, 
mở đầu và kết thúc mỗi đoạn đều có từ “Hà... ới...”, nghe như đọc thơ, như kể chuyện và 
kéo dài mãi không dứt... 

Hôm đó, sau khi làm việc xong với đội công tác và Đồn Biên phòng ở xã biên giới 
Chiềng On, chúng tôi quay về huyện Yên Châu lúc chiều muộn. Ban Chỉ huy Huyện đội 
đề nghị đoàn ở lại dự bữa cơm thân mật cùng đoàn Tỉnh đội, mai hãy đi Sốp Cộp. 

Vào bữa ăn, mọi người nâng chén “đi hai chân” (uống 2 chén liền) rồi vừa ăn 
uống, vừa trò chuyện rôm rả. Tôi đem câu chuyện nghe bài hát trên đài truyền thanh 
huyện buổi sớm ra hỏi thì được biết đó là làn điệu khắp của đồng bào dân tộc Thái. Ở đây 
đi làm dân vận ở vùng đồng bào Thái mà biết hát khắp thì bà con quý lắm. Tôi thắc mắc: 
“Làn điệu khắp khó thế, mình lại không biết tiếng Thái thì hát thế nào được!”. Một trung 
tá là Trưởng ban Công binh Tỉnh đội bảo: “Mình hát tiếng Kinh cũng được, bà con hiểu 
hết mà. Quan trọng là nhớ được giai điệu, tiết tấu, nếu có sai một chút, đồng bào cũng 
không trách đâu. Tôi hát thử một câu khắp vui về công binh cho các thủ trưởng nghe”. 
Nói đoạn, anh cất giọng: “Hà... ới... Xà beng đâm đá, xà beng cùn. Xà beng đâm bùn, xà 
beng sắc... Hà... ới...”, cả mấy bàn rượu cười phá lên. Tôi cũng cười chảy nước mắt, 
nhưng cố tình bảo: “Cục tôi tên dài, lại trúc trắc, đưa vào lời hát khó lắm!”. “Không vấn 
đề gì. Để tôi hát luôn về đoàn công tác của Cục hôm nay nhé!”. Anh hắng giọng, ngẫm 
nghĩ giây lát rồi bắt đầu: “Hà… ới… Đoàn chúng tôi là cán bộ Cục Dân vận - Tuyên 
truyền đặc biệt. Hôm nay đến thăm bà con chẳng có tiền, có bạc. Chỉ có ít bánh kẹo, mì 
tôm và tấm lòng Bộ đội Cụ Hồ. Mong bà con thông cảm... Hà... ới...”. Mọi người lại cười 
ngặt nghẽo. Cục trưởng Vinh khoái chí, vỗ đùi đánh đét: “Được, được... Tay này về Cục 
Dân vận được!”. Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra vui vẻ, đầm ấm và thật đáng nhớ. 

Sau này, tôi còn nhiều dịp đi Tây Bắc. Mỗi lần đi lại cố gắng tìm hiểu qua bà con 
và đọc thêm tài liệu về hát khắp. Tuy vậy, tôi vẫn như “chim chích lạc rừng”. Thì ra, múa 
xòe và hát khắp là hai loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của đồng bào Thái. Xòe 
có đến 36 điệu, còn khắp thì có hàng trăm bài với hàng trăm làn điệu như: Khắp sài peng 
(hát tình tự), khắp páy căn (hát chia tay), khắp chiêu (hò), khắp lồng tồng (hát xuống 
đồng), khắp báo sao (hát giao duyên)... phù hợp với từng hoàn cảnh. Thầy mo hát khắp 
khi tế lễ, chủ nhà hát khắp khi lên nhà mới, trai gái hát khắp để giao duyên, kết bạn, tỏ 
tình... Ngoài ra, còn nhiều bài khắp với nội dung vui chơi, đối đáp trữ tình ca ngợi thiên 
nhiên, cổ vũ tinh thần yêu lao động, đề cao tính trung thực, khuyên làm điều lành, tránh 
cái ác... 

Là một thể loại hát dân gian nên các điệu khắp, lời khắp truyền từ đời này sang đời 
khác bằng truyền khẩu, bằng các truyện thơ Xống chụ xôn xao (Tiễn dặn người yêu), 
Chàng Lú - nàng Ủa... Rồi các thế hệ tiếp tục có nhiều bài thơ, bài khắp mới làm phong 
phú thêm kho tàng văn hóa của dân tộc mình. Điệu khắp mà Trưởng ban Công binh Tỉnh 
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đội Sơn La hát hôm ấy là khắp chiêu - một điệu hát ứng tác hay hát gọi (hò) trong các dịp 
vui gặp gỡ, khi giã gạo, trong vòng xòe, tiệc tùng... Nhạc điệu của khắp chiêu vui, trong 
sáng, mở đầu mỗi khổ hát có đoạn “au hua” (đoạn mở đầu “Hà... ơi”), tiếp sau là hát ngân 
nga từ 1 đến 3 câu và kết thúc mỗi khổ lại có đoạn “au hang” (đoạn nhạc đóng “Hà... ơi” 
nhưng khác chút ít về giai điệu). Người hát hết một khổ, tập thể sẽ hát nhắc lại đoạn “au 
hang” để hưởng ứng gọi là “xương”, sau đó người hát mới hát sang khổ tiếp theo. 

Thấm thoắt, 15 năm trôi qua, những người trong đoàn công tác hôm đó đã lần lượt 
nghỉ hưu, nhưng với tôi ấn tượng về điệu khắp đầu xuân ấy vẫn còn tươi rói. Mỗi lần lên 
Tây Bắc, nghe thấy làn điệu khắp, tôi lại man mác nhớ về Xống chụ xôn xao của đồng bào 
Thái với câu khắp để lại từ ngàn xưa: “Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa 
đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già”. Có lẽ tình yêu của 
tôi với khắp Thái cũng thế. 
 

19. T. Hằng. SƠN LA: TẶNG QUÀ 100 HỘ NGHÈO XÃ MƯỜNG KHOA / T. Hằng 
// Đại đoàn kết.- Ngày 30/01/2020.- Số 30.- Tr.4. 
 

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La phối hợp 
với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Sơn La đã đến thăm, 
chúc tết, tặng quà cho hộ nghèo của xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên; trao tặng 50 triệu 
đồng cho 100 hộ nghèo của xã (mỗi hộ 500.000 đồng), giúp các hộ nghèo đón xuân mới 
vui tươi, ấm áp. 

Cũng tại tỉnh Sơn La, Chi hội Người cao tuổi Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót (huyện 
Mai Sơn) đã tổ chức Lễ mừng thọ cho 11 cụ từ 70 đến 85 tuổi. Cũng dịp này, 397 cụ 
thuộc 22 tiểu khu, bản trên địa bàn thị trấn Hát Lót đã được tổ chức lễ mừng thọ và nhận 
giấy mừng thọ của Hội Người cao tuổi Việt Nam. 

  
20. Phạm Hiển. BÀ CHỦ TỊCH HỘI NĂNG ĐỘNG / Phạm Hiển // Người cao tuổi.- 
Ngày 31/01/2020.- Số 23.- Tr.4. 
 

Trong số 22 chủ tịch hội người cao tuổi cơ sở của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bà 
Trần Thị Bê, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Hát Lót là người duy nhất thuộc phái 
nữ và được hội viên bầu làm chủ tịch ngay từ khi mới vào hội. 

Hội Người cao tuổi thị trấn Hát Lót có 2.013 hội viên thuộc 2 dân tộc Kinh và 
Thái, sinh hoạt tại 22 chi hội. Do chịu khó học hỏi và nghiên cứu tài liệu, bà nhanh chóng 
nắm bắt Luật Người cao tuổi, Điều lệ Hội, các văn bản hướng dẫn của hội cấp trên và tình 
hình địa phương. Từ đó, bà xây dựng quy chế làm việc của hội, thông qua ban chấp hành 
và tổ chức thực hiện. Ban chấp hành hội duy trì sinh hoạt mở rộng đến các chi hội trưởng 
3 tháng một kỳ, mỗi ủy viên thường vụ được phân công phụ trách từ 3 - 5 chi hội. 

Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” được hội phát động vào đầu năm và 
sơ kết dịp kỷ niệm ngày Truyền thống Người cao tuổi (6/6), tổng kết vào dịp kỷ niệm 
ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10). Nội dung gắn với những việc làm thiết thực, hướng 
dẫn hội viên vận động gia đình, con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, quy ước của tiểu khu, bản. 

Các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện Luật Người 
cao tuổi, Điều lệ Hội và các nghị quyết, hướng dẫn của trên; đóng góp ý kiến về nội dung 
liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi. 100% các chi hội xây dựng được các 
loại quỹ để bảo đảm nguồn lực hoạt động. Quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò 
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người cao tuổi” có 98,2 triệu đồng. Chân quỹ ở 22 chi hội đạt 705,1 triệu đồng, các chi 
hội gửi tín dụng để thu lãi bổ sung vào Quỹ Chăm sóc người cao tuổi. Hội tổ chức chu 
đáo việc chúc thọ, mừng thọ vào dịp đầu năm mới; vận động nhân dân ủng hộ “Tháng 
hành động vì người cao tuổi” năm 2019 được 50 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà 129 người 
cao tuổi khó khăn với số tiền 22 triệu đồng; hỗ trợ mổ mắt cho 4 hội viên số tiền là 
600.000 đồng. 

Hoạt động của câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, tạo 
cho người cao tuổi sân chơi vui khỏe, có ích. Các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của 
người cao tuổi được các chi hội tổ chức long trọng. Nhiều chi hội tổ chức giao lưu thể dục 
dưỡng sinh, văn nghệ, thăm hỏi động viên hội viên lúc ốm đau, thăm viếng hội viên qua 
đời kịp thời. 

Vai trò người cao tuổi được phát huy trên các lĩnh vực, hội có 86 hội viên tham gia 
công tác Đảng, chính quyền, 151 hội viên tham gia các đoàn thể chính trị xã hội, 530 hội 
viên sản xuất kinh doanh giỏi. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại Chi hội Người cao 
tuổi Tiểu khu 9 có 55 thành viên hoạt động hiệu quả, vận động được nguồn quỹ 35 triệu 
đồng cho các thành viên vay để chăn nuôi, buôn bán nhỏ. 

Từ những hoạt động trên, năm 2019, bà Trần Thị Bê được Hội Người cao tuổi Việt 
Nam tặng Bằng khen. 
 

21. Xuân Tùng. VÌ MỘT VIỆT NAM XANH / Xuân Tùng // Tiền phong.- Ngày 
31/01/2020.- Số 31.- Tr.7. 
 

Ngày 1/2 (tức mồng 8 Tết Canh Tý) tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La), 
Trung ương Đoàn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh 
Tý năm 2020; đồng thời, tổ chức giải chạy “Vì một Việt Nam xanh”. 

Theo ban tổ chức, trong lễ phát động sẽ trồng 4.000 cây xanh gồm cây thông mã vĩ 
và cây dổi. Sau chương trình, nhân dân trên địa bàn vẫn tiếp tục trồng cây và phấn đấu trồng 
mới đạt 16.000 cây xanh, đồng thời chăm sóc những cây xanh hiện tại để góp phần xây 
dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. Dịp này, chương trình sẽ trao tặng 60 suất quà cho các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gương thanh thiếu nhi nghèo vượt khó vươn lên trong 
học tập trên địa bàn xã Mường Sang. Đồng thời, trao tặng 1 vườn cây ăn quả cho thanh niên 
khó khăn, 1 công trình nước sạch cho Trường Tiểu học Mường Sang, xã Mường Sang, 
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp tổ chức Giải chạy “Vì 
một Việt Nam xanh” với trên 300 vận động viên đăng ký tham dự. 
 

22. Thanh Mai. HAI NỮ QUÁI MUA BÁN “CÁI CHẾT TRẮNG” / Thanh Mai / 
Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 03/02/2020.- Số 4180.- Tr.2. 
 

Lúc 17 giờ ngày 1/2, tại khu vực bản Chậu Cọ (phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn 
La), công an bắt quả tang Cà Thị Hương (Sinh năm 1987, trú tại bản Đông Hưng, xã Muổi 
Nọi, huyện Thuận Châu, Sơn La) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 
gồm: 5.439 viên ma túy tổng hợp (tổng trọng lượng 538,44 gram), 1 xe máy, 1 điện thoại di 
động và các vật chứng liên quan. 

Mở rộng điều tra, Công an Thành phố Sơn La tạm giữ đối tượng có liên quan là Cà 
Thị Cương (Sinh năm 1972). Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm 
tội. 
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23. Ngọc Mai. TRỒNG CÀ PHÊ XEN CAM, BƯỞI, THU NHẬP GẤP 4 / Ngọc Mai 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/02/2020.- Số 30.- Tr.11. 
 

Nhờ trồng xen canh cây cà phê với cây ăn quả có múi như cam, bưởi, gia đình 
anh Lò Văn Bạn (ở bản Nong Ten, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) có 
thu nhập gấp đôi trên một diện tích. 

Anh Bạn kể: “Năm 2007, sau khi lập gia đình, tôi được bố mẹ chia cho mảnh đất 
2ha trồng lúa nương. Sau nhiều năm canh tác, mảnh đất dốc đã trở nên bạc màu, năng suất 
lúa kém. Không cam chịu đói nghèo, tôi đã bàn với gia đình chuyển diện tích đất trồng lúa 
sang trồng cây cà phê. Qua tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê trên sách báo 
và đi tham quan học hỏi các mô hình trồng cà phê trong và ngoài huyện, năm 2010 tôi vay 
vốn từ người thân, bạn bè, mua 5.000 cây giống cà phê về trồng. Sau 3 năm chăm sóc, cà 
phê đã cho thu hoạch trên 10 tấn quả tươi mỗi năm, thu nhập trên 80 triệu đồng” - anh 
Bạn chia sẻ. 

Từ số vốn tích góp được anh Bạn đầu tư mua thêm 3ha đất của một số bà con dân 
bản để trồng tiếp cây cà phê, nâng tổng số diện tích cà phê lên 5ha. 

Vài năm trở lại đây, giá cà phê lên xuống thất thường, không ổn định, khiến người 
trồng cà phê gặp khó khăn. Qua tìm hiểu thực tế tại một số nơi thấy cam, bưởi, cho thu 
nhập cao hơn gấp nhiều, năm 2017 anh Bạn quyết định chuyển một phần diện tích cà phê 
sang trồng xen ghép cây cam, cây bưởi. 

“Sau khi đã nắm chắc kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả có múi, tôi trồng thí điểm 200 
gốc cam Vinh giống V2 và 20 gốc bưởi da xanh. Đến nay, gia đình tôi có hơn 300 gốc cây 
ăn quả có múi. Kết hợp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu trồng đến khâu chăm 
sóc, nên số diện tích trồng xen ghép cây cam, bưởi với cà phê đều phát triển tốt” - anh 
Bạn cho hay. 

Nếu như trước đây trồng cà phê chỉ cho thu nhập 80 triệu đồng/năm, khi trồng kết 
hợp với cam, bưởi, cũng trên diện tích đó thu nhập của gia đình anh Bạn đã tăng lên 300 
triệu đồng/năm. Nhờ vậy kinh tế gia đình ngày càng khấm khá, có của ăn của để. 

Không chỉ giỏi về phát triển kinh tế gia đình, anh Bạn còn được nhiều người biết 
đến là người tiên phong trong các phong trào của bản, của xã, sẵn sàng chia sẻ kinh 
nghiệm, hỗ trợ các gia đình khác vay vốn, cây giống, giúp bà con chuyển đổi cây trồng, 
đem lại thu nhập ổn định. 

Từ năm 2016 đến nay, anh Bạn được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh 
giỏi cấp tỉnh. Không chỉ vậy, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình anh còn 
đóng góp nhiều công sức, kinh phí xây dựng đường giao thông ở địa phương, góp phần 
giúp cho bộ mặt của bản ngày một khang trang, sạch đẹp.  
 

24. Vĩnh Hà. NGƯỜI ĐÀN BÀ QUYẾT ĐẺ CON ĐỂ… BUÔN MA TÚY / Vĩnh Hà 
// Cảnh sát Toàn cầu.- Ngày 04/02/2020.- Số 500.- Tr.28, 29. 
 

Bị bắt khi đang mua bán ma túy nhưng vì mang bầu nên Quàng Thị Bình 
(Sinh năm 1973, trú tại xã Mường Bú, huyện Mường La, Sơn La) được tại ngoại. 
Thay vì phải biết đó là sự khoan hồng của pháp luật để mà tu tỉnh thì Bình lại tiếp 
tục phạm tội và cứ trượt dài trong tội lỗi với những suy tính mang bầu, sinh con để 
bán ma túy... Tuy nhiên, vì tái phạm nhiều lần nên kết quả là chị ta phải nhập trại 
với cái bụng bầu sắp đến ngày sinh. 
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Ngồi ôm đứa con còn quá bé trong trại giam, Quàng Thị Bình khóc nức nở khi 
nghĩ đến tương lai, cuộc sống của chính mình và những đứa con do mình sinh ra. Cuộc 
sống, mỗi người một số phận và có lẽ, khi sinh con, bố mẹ Bình đã mong muốn con gái có 
được cuộc sống bình yên, sung túc, an nhàn nên đã đặt tên con như vậy. Nhưng chính 
Bình đã khiến cuộc đời ngược với cái tên của chính mình. 

Năm 2003, Bình bị Tòa án nhân dân huyện Mường La, Sơn La, kết án 36 tháng tù 
về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi mãn hạn tù, Bình mang bầu lần thứ ba và 
trong khoảng thời gian mang thai rồi sinh nở, chị ta tiếp tục phạm tội. Bình móc nối với 
những tên đồng bọn xưa kia, tiếp tục đưa ma túy về bán lẻ. Bị bắt và bị Tòa án nhân dân  
huyện Mường La xử phạt 52 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng vì 
đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Bình được hoãn thi hành án. Đáng lẽ, Bình phải 
lấy đó là bài học để răn mình, để tu tỉnh làm lại cuộc đời và làm gương cho các con thì chị 
ta lại tiếp tục phạm tội. 

Khoảng 14h30 ngày 14/5/2013, Bùi Văn Hưng, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Ít 
Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, rủ đối tượng Lò Văn Biên góp tiền cùng nhau mua ma 
túy để sử dụng. Sau khi có tiền, hai đối tượng đã đến nhà Quàng Thị Bình mua 1 gói heroin 
với giá gần 200.000 đồng nhưng khi đi đến khu vực cây xăng bản Két (Tạ Bú, Mường La, 
Sơn La) bị tổ công tác của Công an huyện Mường La bắt quả tang. Từ lời khai của hai đối 
tượng cùng tang vật thu được, Công an huyện Mường La đã tiến hành khám xét nơi ở của 
Quàng Thị Bình, thu giữ thêm 12 gói ma túy nữa. Bình bị bắt khẩn cấp nhưng do chị ta 
đang mang thai đứa con thứ 4 nên ngày 16/5/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Mường La đã phải áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Thêm một 
lần phạm tội khi đang mang thai, lại tiếp tục nhận được chính sách khoan hồng của pháp 
luật nhưng Bình lại coi đó là cơ hội để tiếp tục phạm tội. Trong thời gian tại ngoại, chưa đầy 
2 tháng sau Bình tiếp tục bị bắt. Trưa ngày 4/7/2013, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều 
tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Xuân Thanh, 
sinh năm 1985, trú tại huyện Mường La, Sơn La, đang cất giấu trong người 3 gói heroin. 
Thanh khai mua của Quàng Thị Bình với số tiền 1.500.000 đồng. Khi Công an khám xét và 
bắt khẩn cấp Quàng Thị Bình đã thu được tại nhà Bình nhiều vật dụng cũng như tang vật 
liên quan đến buôn bán ma túy. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Bình không 
được tại ngoại nữa cho dù lúc này cái bụng bầu của chị ta đã vượt mặt. 

“Sắp đến ngày sinh, trong trại tạm giam, tôi mới thấm thía. Vì lòng tham, tôi đã bất 
chấp tất cả khiến con tôi phải chịu nhiều cảnh thiệt thòi. Khi chưa đầy 50 ngày ở trại tạm 
giam, tôi đã sinh em bé. Tôi đặt tên con là Lê Công Nhớ để nhắc nhở mình đừng làm điều 
gì làm tổn hại đến con cái nữa”, Quàng Thị Bình tâm sự. 

Bốn đứa con do Bình sinh ra, có hai đứa là con người chồng đầu. Hai đứa sau là do 
Bình xin bởi cha chúng là người đã có gia đình và Bình mãi mãi chỉ là người vợ trong bóng 
tối. 

Người đàn ông thứ hai bước vào đời Bình, để lại cho chị ta hai đứa con, làm nghề lái 
xe, kém Bình 5 tuổi. Theo lời Bình thì trong những lần chở hàng qua cửa hàng của Bình, 
thương chị ta nên người đàn ông này đã đồng ý qua lại để Bình sinh con trong cảnh không 
chồng. 

“Từ khi tôi ở trại, anh ấy cũng chỉ đến thăm mẹ con tôi có một lần...”, Quàng Thị 
Bình tâm sự. 

Cũng như bao đứa trẻ khác lớn lên ở xóm núi, Bình cũng được đi học nhưng vì lười 
nên chưa hết lớp 6, Bình đã bỏ. Ở nhà theo chúng bạn lên nương kiếm củi phụ giúp cha mẹ. 
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Cuộc sống của Bình cứ ngày qua ngày cho đến khi chị ta 16 tuổi. Được gả cho một thanh 
niên cùng bản, cuộc sống của Bình giờ đây là những tháng ngày lo toan và tất bật. Chồng 
không việc làm, vợ cũng chỉ biết ruộng vườn nên khi hai đứa con liên tiếp chào đời đã đẩy 
gia đình nhỏ của Bình vào chỗ bế tắc. Chán nản, chồng Bình tìm thú vui trong cờ bạc để rồi 
nhà cửa phải bán đi vì nợ nần. Bình chọn giải pháp ly hôn để tìm sự bình yên cho dù một 
mình lo nuôi hai con nhỏ không hề dễ dàng. 

Quay về nhà bố mẹ, được mọi người giúp đỡ nên mẹ con Bình dựng được một cái 
quán ven đường. Gọi là quán nhưng nó cũng chỉ như môt túp lều, đủ để kê một chiếc 
giường phía trong cho mẹ con Bình ngủ nghỉ, bên ngoài bày chiếc tủ nhỏ đựng vài thứ linh 
tinh gọi là hàng quà. Dù thu nhập không cao, nhưng Bình cũng có đồng ra đồng vào cho các 
con học hành. Cứ tưởng cuộc sống của người đàn bà này sẽ đi vào ổn định, nhưng lòng 
tham con người khó lường, nhất là khi cửa hàng của Bình xuất hiện những người khác từ 
nơi khác tới. Họ ăn quà, uống nước và nhờ Bình khi thì mua hộ cái này, lúc gửi cái kia. Và 
từ họ với những gợi ý hấp dẫn mà Bình biết thế nào là ma túy và mua về bán cho con 
nghiện trong vùng. 

Năm 2003, lần đầu tiên Bình nếm mùi tù tội. Người ta một lần thì chừa còn Bình, 36 
tháng đi tù là tích lũy thêm kinh nghiệm. Thế nên ra tù chưa được bao lâu, Bình tiếp tục 
móc nối với đối tượng xấu, mua ma túy về bán lẻ. Rồi cứ thế, Bình mang thai, sinh con, liên 
tục phạm tội và được hoãn thi hành án. Đến lần thứ 3 thì chị ta không được hoãn nữa và 
tổng cộng của những lần vi phạm, Bình phải trả giá bằng 12 năm tù. 

Ngày bế đứa con còn ẵm ngửa về trại cải tạo, Quàng Thị Bình mới thấy xót xa, ân 
hận. Với Bình, đó là một nỗi buồn và bi kịch đánh dấu cuộc đời của chính mình. Vì lỗi lầm 
của mẹ, Bình đã đẩy những đứa con của mình chịu cảnh thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm. 

“Nhiều lúc, ôm con trong lòng, tôi tủi thân cho chính mình và thương con. Từ ngày 
xuống trại cải tạo, không có ai thăm gặp, chỉ có hai mẹ con quấn quýt bên nhau. Nó là động 
lực cho tôi để phấn đấu, cải tạo...”, Quàng Thị Bình chia sẻ.  




