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01. Trà Giang. VẬN CHUYỂN 32.000 VIÊN MA TÖY TỔNG HỢP / Trà 

Giang // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 17/02/2020.- Số 4192.- Tr.2. 
 

Ngày 15/2, Công an Thành phố Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án ma túy, bắt 2 

đối tượng và thu giữ số lượng lớn chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt là Lò Văn Soan 

(sinh năm 1978) và Lò Thị Tọ (sinh năm 1989). Tang vật gồm hơn 32.000 viên ma 

túy tổng hợp và 1 bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan khác. 

Tại cơ quan công an hai đối tượng khai mua số ma túy trên tại địa bàn tỉnh 

Điện Biên, sau đó vận chuyển về tỉnh Sơn La để bán kiếm lời, khi đến địa phận tổ 

9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La thì bị phát hiện. Đây là chuyên án với số 

lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Công an Thành phố Sơn La khám phá 

thành công. 
 

02. T. Hằng. ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ 11 BỊ CAN TRONG VỤ GIAN LẬN ĐIỂM 

THI TẠI SƠN LA / T. Hằng // Thanh niên.- Ngày 20/02/2020.- Số 51.- Tr.5. 
 

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra 

bổ sung vụ án gian lận trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại 

tỉnh này. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra đề nghị truy tố 11 bị can, gồm: Trần 

Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La; Lò Văn Huynh, 

nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và  

đào tạo Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và 

Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La; Cầm Thị Bun Sọn, 

nguyên Phó trưởng phòng Chính trị Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La; Đặng Văn 

Thủy, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, tỉnh Sơn La; 

Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng 

giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La; Đinh Hải Sơn và Đỗ Khắc Hưng đều là 

nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La, cùng về tội lợi 

dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, các bị can Nguyễn 

Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Lò Văn Huynh còn bị đề nghị truy tố thêm tội 

nhận hối lộ. 

Với tội đưa hối lộ, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố Lò Thị Trường 

(thường trú tại Thành phố Sơn La); Trần Văn Điện, nguyên cán bộ Trường Trung 

học Cơ sở Chiềng Cơi; Hoàng Thị Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

Quỳnh Nhai. So với kết luận bổ sung hồi tháng 11.2019, cơ quan điều tra đề nghị 

truy tố thêm các bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn, Trần Văn Điện 

và Hoàng Thị Thành. 

Theo kết luận điều tra bổ sung, các bị can là người có trách nhiệm trong việc 

chấm thi, bảo vệ bài thi đã nhận thông tin rồi can thiệp bài làm, nâng điểm thi cho 

44 thí sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Trong đó, bị 
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can Trần Xuân Yến lợi dụng chức vụ, nhận thông tin cá nhân của 13 thí sinh để 

chuyển cho bà Nga sửa bài thi, nâng điểm. Bị can Yến còn cho phép thành viên tổ 

xử lý bài thi trắc nghiệm sửa bài thi cho nhiều thí sinh khác. Trong khi đó, đa phần 

các phụ huynh, người chuyển thông tin thí sinh đều phủ nhận không đưa tiền cho 

các bị cáo giúp nâng điểm mà chỉ nhờ xem điểm trước. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã làm rõ, Lò Thị Trường có đưa 300 triệu đồng 

cho Lò Văn Huynh; Hoàng Thị Thành đưa 440 triệu cho Cầm Thị Bun Sọn để nhờ 

nâng điểm cho con mình. Tương tự, bị can Trần Văn Điện đã hối lộ Nguyễn Thị 

Hồng Nga 1,04 tỷ đồng để nhờ nâng điểm cho 4 thí sinh. 

Trước đó, ngày 18/10/2019, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn 

La đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra hành vi đưa - nhận hối lộ do thấy có những tình tiết 

mới trong lời khai của các nhân chứng tại tòa.  
 

03. Nguyễn Hƣởng. NHẬN TIỀN TỶ ĐỂ NÂNG ĐIỂM THI CHO THÍ SINH 

Ở SƠN LA / Nguyễn Hƣởng // Ngƣời Lao động.- Ngày 20/02/2020.- Số 8530.- 

Tr.2. 
 

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra 

bổ sung vụ án gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh 

này, đề nghị viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 11 bị can. 

Theo kết luận điều tra bổ sung, các bị can đã nâng điểm cho 44 thí sinh. Cơ 

quan điều tra xác định Lò Thị Trường (nông dân) có đưa 300 triệu đồng cho Lò 

Văn Huynh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (phòng Khảo 

thí); Hoàng Thị Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, đã đưa 

440 triệu đồng cho Cầm Thị Bun Sọn, nguyên Phó trưởng phòng Chính trị Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, để nhờ nâng điểm cho con. Tương tự, bị can Trần Văn 

Điện, nguyên cán bộ Trường Trung học Cơ sở Chiềng Cơi, đã hối lộ Nguyễn Thị 

Hồng Nga, chuyên viên phòng Khảo thí, số tiền 1,04 tỷ đồng để nhờ nâng điểm cho 

4 thí sinh. 
 

04. Sơn Ca. TRÊN MẶT TRẬN PHÕNG CHỐNG MA TÚY: BẮT GIỮ HAI ĐỐI 

TƢỢNG MUA BÁN TRÁI PHÉP 32.000 VIÊN MA TÖY, 1 BÁNH HEROIN / 

Sơn Ca // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 21/02/2020.- Số 15.- Tr.9. 
 

Công an Thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) phối hợp với Đội 2, Phòng Cảnh 

sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La vừa phá thành công chuyên án 

ma túy, bắt hai đối tượng và thu giữ số lượng lớn chất ma túy. 

Hai đối tượng bị bắt là Lò Văn Soan và Lò Thị Tọ, đều có hộ khẩu thường 

trú tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại chỗ 

gồm hơn 32.000 viên ma túy tổng hợp, 1 bánh heroin, 2 điện thoại di động, cùng 

một số vật chứng liên quan khác. 
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Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại địa bàn 

tỉnh Điện Biên, sau đó vận chuyển về tỉnh Sơn La để bán kiếm lời, khi đến địa phận 

tổ 9, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La thì bị lực lượng chức năng phát hiện và 

bắt giữ. Đây là chuyên án với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Công 

an Thành phố Sơn La phá án thành công. Vụ việc đang được cơ quan chức năng 

tiếp tục điều tra, làm rõ. 
 

05. Thế Bách. HOÀN TẤT KẾT LUẬN ĐIỀU TRA BỔ SUNG VỤ GIAN LẬN ĐIỂM 

THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI SƠN LA: ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ 11 BỊ CAN / 

Thế Bách // Sức khỏe và đời sống.- Ngày 21/02/2020.- Số 30.- Tr.13. 
 

Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi trung 

học phổ thông năm 2018, Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La 

vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi Trung học Phổ 

thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này, đồng thời đề nghị truy tố 11 bị can 

trong vụ án. 
HÀNH VI CỦA CÁC BỊ CAN RẤT NGHIÊM TRỌNG,THỦ ĐOẠN PHẠM TỘI 

TINH VI 

Sau 4 tháng Tòa án Nhân dân tỉnh trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại để làm rõ 

hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh 

Sơn La đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp Trung học 

phổ thông năm 2018. Các bị can Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo), Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào 

tạo), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó phòng Khảo thí), Nguyễn Thị Hồng Nga 

(chuyên viên phòng Khảo thí), Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị - Tư tưởng 

Sở Giáo dục và Đào tạo), Đặng Văn Thủy (Hiệu phó Trường Trung học Phổ thông 

Tô Hiệu) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công 

vụ. Đinh Hải Sơn và Đỗ Khắc Hưng, 2 cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ 

(PA03), Công an Sơn La, cùng bị đề nghị truy tố tội danh trên. 

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Lò Văn 

Huynh còn bị đề nghị truy tố thêm tội Nhận hối lộ. 3 bị can Lò Thị Trường, Trần 

Văn Điện và Hoàng Thị Thành bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ. 

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của các bị can là rất nghiêm trọng, thủ 

đoạn phạm tội tinh vi nên đã làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh, gây bức xúc 

trong xã hội. Theo kết luận xác định, tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 

tổ chức tại Sơn La, 11 người bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ đã 

cùng nhau nhận thông tin, tác động nâng điểm cho 44 thí sinh trong các ngày từ 

29/6 đến 3/7/2018. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định đã hạ điểm của các thí sinh này. 

Người bị hạ nhiều nhất tới 26,55 điểm cho 3 môn, điểm thực tế chỉ là toán 0 điểm, 

vật lý 0,25 điểm, tiếng Anh 0,2 điểm. 5 thí sinh bị hạ mỗi người trên 22 điểm. 
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XÁC ĐỊNH HÀNH VI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, SỬA BÀI THI ĐỂ NÂNG ĐIỂM 

Quá trình điều tra, hầu hết phụ huynh, người thân khai chỉ đưa thông tin các 

thí sinh để nhờ xem điểm trước, không đưa tiền cho các bị can với mục đích giúp 

nâng điểm. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định bị can Trần Xuân Yến đã lợi dụng 

chức vụ, nhận thông tin cá nhân của 13 thí sinh chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Nga 

sửa bài thi nâng điểm. Bị can Yến sau đó còn cho phép thành viên tổ xử lý bài thi 

trắc nghiệm là cấp dưới của mình tìm rút sửa bài thi nâng điểm cho nhiều thí sinh. 

Khi biết thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo lên kiểm tra, bị can Yến sợ bị 

phát hiện nên đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Nga sao lưu dữ liệu ra đĩa CD và tìm 

phần mềm trên mạng để xóa kết quả quét bài thi gốc trên máy tính. Bị can Yến sau 

đó tiêu hủy chứng cứ để che giấu hành vi sai phạm. Trong quá trình điều tra, bị can 

Yến chưa thành khẩn khai báo, còn quanh co, bao biện hành vi. 

Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga trước kỳ thi Trung học Phổ thông 2018 đã 

nhận nâng điểm cho 16 thí sinh và cùng các bị can khác rút sửa bài thi nâng điểm 

cho 44 người. Ngoài ra, bị can Nga còn thỏa thuận, nhận hơn 1 tỷ đồng của Trần 

Văn Điện để giúp sửa điểm cho bốn thí sinh. 

Đồng thời, cơ quan điều tra cáo buộc bị can Lò Thị Trường (lao động tự do) 

đã đưa 300 triệu cho Lò Văn Huynh; bị can Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội 

Nông dân huyện Quỳnh Nhai) đưa 440 triệu cho Cầm Thị Bun Sọn để nhờ nâng 

điểm cho con mình. Đặc biệt, bị can Trần Văn Điện (cựu cán bộ Trường Trung học 

Cơ sở Chiềng Cơi) đã đưa hối lộ hơn 1 tỷ cho bị can Nguyễn Thị Hồng Nga để nhờ 

nâng điểm cho 4 thí sinh. 

Kết luận điều tra mới cũng chỉ ra trước đây bị can Lò Văn Huynh khai đã 

nhận hơn 1 tỷ của ông Nguyễn Minh Khoa (Phó phòng PA03) và được hứa hẹn 

nhận 1 tỷ sau khi nâng điểm cho các thí sinh. Quá trình điều tra bổ sung, bị can 

Huynh khai số tiền 1 tỷ do bị can tiết kiệm và tiền bán đất của bố mẹ vợ. Bản thân 

bị can không nhận tiền hoặc được ông Khoa hứa hẹn đưa tiền. Đến nay, cơ quan 

điều tra nhận thấy ông Nguyễn Minh Khoa và một số người đã chuyển thông tin 

của nhiều thí sinh cho các bị can trong vụ án, nhưng không đủ căn cứ chứng minh 

có yếu tố tác động cũng như động cơ, mục đích vụ lợi của các trường hợp này nên 

không đề nghị xử lý hình sự. 

Trước đó, ngày 18/10/2019, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn 

La đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra hành vi đưa - nhận hối lộ do thấy có những tình tiết 

mới trong lời khai của các nhân chứng tại tòa.  
 

06. Nguyễn Hƣng. ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ 11 BỊ CAN TRONG VỤ GIAN LẬN 

ĐIỂM THI Ở SƠN LA / Nguyễn Hƣng // Công an nhân dân.- Ngày 

21/02/2020.- Số 5321.- Tr.5. 
 

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã hoàn tất bản kết luận điều 

tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại 
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tỉnh này và đề nghị truy tố 11 bị can liên quan vụ gian lận điểm thi. Trong đó, đề 

nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ 

(Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015) gồm: Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu Trưởng Phòng Khảo thí và 

Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), Cầm Thị Bun 

Sọn (cựu Phó trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn 

La), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng 

giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu 

chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Sơn La), Đặng Hữu Thủy (cựu Phó hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô 

Hiệu), Đỗ Khắc Hưng (cựu Công an tỉnh Sơn La), Đinh Hải Sơn (cựu Công an tỉnh 

Sơn La). Ngoài bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công 

vụ, các bị can: Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga và Cầm Thị Bun Sọn còn bị 

đề nghị truy tố thêm về Tội Nhận hối lộ (Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015). 

3 bị can bị đề nghị truy tố về Tội Đưa hối lộ (Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 

2015) gồm: Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La), Trần Văn Điện (cựu cán bộ Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Chiềng 

Cơi, Thành phố Sơn La) và Lò Thị Trường (lao động tự do, Thành phố Sơn La). 

Bản kết luận điều tra xác định, tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 

tổ chức tại tỉnh Sơn La, 11 bị can trên bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi và lợi dụng 

chức vụ đã cùng nhau nhận thông tin và tác động nâng điểm cho 44 thí sinh trong 

các ngày từ 29/6 đến 03/7/2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó chấm thẩm định đã 

hạ điểm của các thí sinh này. Thí sinh bị hạ nhiều nhất tới 26,55 điểm cho ba môn, 

5 thí sinh bị hạ mỗi người trên 22 điểm... Các bị can là người có trách nhiệm trong 

việc chấm thi, bảo vệ bài thi đã nhận thông tin rồi can thiệp bài làm, nâng điểm cho 

44 thí sinh. Phần lớn các phụ huynh, người chuyển thông tin thí sinh đều nói chỉ 

nhờ xem điểm trước, không đưa tiền cho các bị can giúp nâng điểm. Hành vi của 

11 bị can được xác định là rất nghiêm trọng khi thủ đoạn phạm tội tinh vi, làm sai 

lệch kết quả thi của 44 thí sinh, không đảm bảo công bằng, khách quan, gây bức 

xúc trong xã hội. 

Về hành vi đưa và nhận hối lộ để nâng điểm thi, bản kết luận điều tra xác 

định, bị can Lò Thị Trường đưa 300 triệu đồng cho bị can Lò Văn Huynh và bị can 

Hoàng Thị Thành đưa 440 triệu đồng cho bị can Cầm Thị Bun Sọn, bị can Trần 

Văn Điện đưa cho bị can Nguyễn Thị Hồng Nga 1,4 tỷ đồng để nhờ nâng điểm cho 

bốn thí sinh. Tại thời điểm truy tố và phiên tòa sơ thẩm ban đầu, bị can Lò Văn 

Huynh khai, đã nhận từ ông Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó trưởng Phòng An ninh 

chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) 1 tỷ đồng để nâng điểm cho hai thí sinh. Quá 

trình điều tra bổ sung, bị can Huynh thay đổi lời khai, nói không nhận tiền hoặc 

thỏa thuận nhận tiền với ông Khoa số tiền 1 tỷ đồng trên. Cơ quan An ninh điều tra, 

Công an tỉnh Sơn La xác định, ông Nguyễn Minh Khoa cùng nhiều người khác đã 
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chuyển thông tin thí sinh cho các bị can trong vụ án. Nhưng không đủ căn cứ chứng 

minh việc tác động cũng như động cơ, mục đích vụ lợi của các trường hợp này nên 

không quy kết trách nhiệm hình sự. 

Trước đó, từ ngày 15 đến 18/10/2019, Hội đồng xét xử Sơ thẩm Tòa án nhân 

dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. Hội đồng xét xử nhận định, 

trong những ngày diễn ra phiên xét xử, do thiếu chứng cứ chứng minh những tình 

tiết mới nên hội đồng xét xử chưa thể giải quyết vụ án trong phiên xử này. Hội 

đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc khoản đưa tiền và nhận tiền 

của các bị cáo và những người liên quan để nhờ sửa điểm, nâng điểm cho các thí 

sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018. 
 

07. Đức Sơn. VỤ GIAN LẬN THI CỬ TẠI SƠN LA: ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ 11 BỊ 

CAN LIÊN QUAN / Đức Sơn // Đại đoàn kết.- Ngày 21/02/2020.- Số 52.- Tr.11. 
 

Ngày 20/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã hoàn tất 

kết luận điều tra bổ sung vụ án gian lận thi cử tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học 

phổ thông Quốc gia năm 2018. 

Theo đó, cơ quan an ninh điều tra đề nghị truy tố 11 bị can liên quan. Trong 

đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can về Tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

trong thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm 

các bị can: Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Sơn La), Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng 

giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó 

trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), Nguyễn 

Thanh Nhàn (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên 

phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Đặng 

Hữu Thủy (nguyên Phó hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu), Đỗ 

Khắc Hưng (nguyên cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), 

Đinh Hải Sơn (nguyên cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn 

La). 

3 bị can bị đề nghị truy tố về Tội “Đưa hối lộ” theo Khoản 4, Điều 354, Bộ 

luật Hình sự năm 2015, gồm: Hoàng Thị Thành (nguyên Chủ tịch Hội Nông dân 

huyện Quỳnh Nhai), Trần Văn Điện (cán bộ Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở 

Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La) và Lò Thị Trường (trú tại Thành phố Sơn La). 

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị truy tố các bị can Lò Văn 

Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn thêm về Tội “Nhận hối lộ” theo 

Khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Theo Kết luận điều tra, tại Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tổ 

chức tại Sơn La, các bị can lợi dụng chức vụ đã nhận thông tin, tác động nâng điểm 
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cho 44 thí sinh tham dự kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định đã hạ điểm 

của các thí sinh này. Trong đó, thí sinh bị hạ cao nhất tới 26,55 điểm cho 3 môn, 5 

thí sinh bị hạ mỗi người trên 22 điểm. 

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của 11 bị can nêu trên là rất nghiêm 

trọng, thủ đoạn phạm tội tinh vi, làm sai lệch kết quả thi của 44 thí sinh, không đảm 

bảo công bằng, khách quan, gây bức xúc trong xã hội. Các bị can là người có trách 

nhiệm trong việc chấm thi, bảo vệ bài thi, đã nhận thông tin rồi can thiệp bài làm, 

nâng điểm cho 44 thí sinh. Phần lớn các phụ huynh, người chuyển thông tin thí sinh 

đều nói chỉ nhờ xem điểm trước, không đưa tiền cho các bị can giúp nâng điểm. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã làm rõ việc Lò Thị Trường có đưa 300 triệu đồng 

cho Lò Văn Huynh. Hoàng Thị Thành đã đưa 440 triệu đồng cho Cầm Thị Bun Sọn 

để nhờ nâng điểm cho con mình. Trần Văn Điện đã đưa cho Nguyễn Thị Hồng Nga 

1,04 tỷ đồng để nhờ nâng điểm cho 4 thí sinh. 

Cơ quan điều tra cũng xác định, tại giai đoạn mới khởi tố đến phiên tòa sơ 

thẩm, Lò Văn Huynh có khai đã nhận từ ông Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó 

trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) 1 tỷ đồng để nâng 

điểm cho 2 thí sinh. Quá trình điều tra bổ sung, bị can Huynh thay đổi lời khai, nói 

không nhận tiền hoặc thỏa thuận nhận tiền với ông Khoa. 1 tỷ đồng đã nộp nói trên 

gồm tiền bán đất và tiền tiết kiệm. 

Đến nay, cơ quan an ninh điều tra cho rằng Nguyễn Minh Khoa cùng nhiều 

người khác đã chuyển thông tin thí sinh cho các bị can trong vụ án. Tuy nhiên, 

không đủ căn cứ chứng minh việc tác động cũng như động cơ, mục đích vụ lợi của 

các trường hợp này nên không quy kết trách nhiệm hình sự. 

Liên quan đến vụ án này, ngày 15/10/2019 Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo về Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi 

hành công vụ. Tuy nhiên, sau đó do phát sinh các tình tiết mới, hội đồng xét xử đã trả 

hồ sơ, yêu cầu điều tra lại. 
 

08. Phƣơng Lâm. VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI TẠI SƠN LA: ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ 

11 BỊ CAN / Phƣơng Lâm // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 

21/02/2020.- Số 4196.- Tr.11. 
 

Công an tỉnh Sơn La đánh giá, hành vi của 11 bị can là rất nghiêm trọng, 

thủ đoạn phạm tội tinh vi, làm sai lệch kết quả thi của 44 thí sinh trong kỳ thi 

Quốc gia 2018, gây bức xúc trong xã hội. 

Theo kết luận điều tra bổ sung, trong 11 bị can, có 8 bị can (nguyên là cán bộ 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) bị đề nghị truy tố về Tội Lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn trong thi hành công vụ, gồm: Trần Xuân Yến (nguyên Phó giám đốc Sở), 

Lò Văn Huynh - Nguyễn Thanh Nhàn - Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên trưởng 

phòng, nguyên phó trưởng phòng và nguyên chuyên viên của phòng Khảo thí và 
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quản lý chất lượng giáo dục), Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó trưởng Phòng Chính trị 

tư tưởng), Đặng Hữu Thủy (nguyên Phó hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông 

Tô Hiệu), Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn (đều nguyên là cán bộ Phòng An ninh 

chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La). Ba bị can Huynh, Nga, Sọn còn bị đề nghị 

truy tố thêm về Tội Nhận hối lộ. 

Ba bị can bị đề nghị truy tố về Tội Đưa hối lộ, gồm: Hoàng Thị Thành 

(nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), Trần Văn Điện 

(cán bộ Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La), Lò 

Thị Trường (lao động tự do, ngụ Thành phố Sơn La). 

Kết luận điều tra bổ sung xác định, các bị can trên đã cấu kết tham gia việc 

can thiệp bài làm, nâng điểm thi cho 44 thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông 

Quốc gia 2018. Trong đó, Yến lợi dụng chức vụ, nhận thông tin cá nhân của 13 thí 

sinh để chuyển cho Nga sửa bài thi, nâng điểm. Yến còn cho phép thành viên Tổ Xử 

lý bài thi trắc nghiệm sửa bài thi cho nhiều thí sinh khác. Trong khi đó, đa phần các 

phụ huynh, người chuyển thông tin thí sinh đều phủ nhận không đưa tiền cho các bị 

cáo giúp nâng điểm, mà chỉ nhờ xem điểm trước. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã làm rõ, Lò Thị Trường có đưa 300 triệu đồng 

cho Huynh; Thành đưa 440 triệu cho Sọn để nhờ nâng điểm cho con mình. Bị can 

Điện đã hối lộ Nga 1,04 tỷ đồng để nhờ nâng điểm cho 4 thí sinh. 

Ngày 18/10/2019, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã trả 

hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với hành vi đưa - nhận hối lộ, do thấy có những 

tình tiết mới trong lời khai của các nhân chứng tại tòa. 

Kết luận điều tra bổ sung cũng chỉ ra, trong giai đoạn khởi tố cho đến phiên 

tòa sơ thẩm, Huynh có khai đã nhận từ Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó trưởng 

phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) 1 tỷ đồng để nâng điểm cho 2 

thí sinh. Quá trình điều tra bổ sung, Huynh thay đổi lời khai, nói không nhận tiền 

hoặc thỏa thuận nhận tiền với ông Khoa, còn 1 tỷ đồng đã nộp nói trên là từ bán đất 

và tiền tiết kiệm. 

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho rằng, Nguyễn 

Minh Khoa cùng nhiều người khác đã chuyển thông tin thí sinh cho các bị can trong 

vụ án. Tuy nhiên, không đủ căn cứ chứng minh việc tác động cũng như động cơ, 

mục đích vụ lợi của các trường hợp này, nên không quy kết trách nhiệm hình sự. 

Trước đó ngày 15/10/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên sơ thẩm 

xét xử 8 bị cáo về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Tuy nhiên, 

sau 4 ngày làm việc, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.  
 

09. Hoa Đỗ. VỤ GIAN LẬN ĐIỂM THI TẠI SƠN LA: ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ 11 BỊ CAN 

/ Hoa Đỗ // Pháp luật và xã hội.- Ngày 22/02/2020.- Số 14.- Tr.14. 
 

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận 
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điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 

2018 tại tỉnh này và đề nghị truy tố 11 bị can. 

Theo đó, Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Sơn La; Lò Văn Huynh, Truởng phòng Khảo thí và Quản lý chất luợng giáo dục 

(phòng Khảo thí); Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng Khảo thí; Cầm Bun 

Sọn, Phó trưởng phòng Chính trị Sở Giáo dục và Đào tạo; Đặng Văn Thủy, Phó hiệu 

trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu; Đinh Hải Sơn, nguyên cán bộ phòng 

An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La (PA03); Nguyễn Thanh Nhàn, Phó 

phòng Khảo thí và Đỗ Khắc Hưng, nguyên cán bộ PA03 cùng bị đề nghị truy tố về 

tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can: Nguyễn 

Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Lò Văn Huynh còn bị đề nghị truy tố thêm tội 

“Nhận hối lộ”. Nhóm Lò Thị Trường, nông dân; Trần Văn Điện, nguyên cán bộ 

Trường Trung học Cơ sở Chiềng Cơi; Hoàng Thị Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nông 

dân huyện Quỳnh Nhai, bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. 

Theo kết luận điều tra bổ sung, các bị can là người có trách nhiệm trong việc 

chấm thi, bảo vệ bài thi... đã nhận thông tin rồi can thiệp bài làm, nâng điểm cho 44 

thí sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Trong đó, nguyên 

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Xuân Yến lợi dụng chức vụ, nhận thông 

tin cá nhân của 13 thí sinh để chuyển cho bà Nga sửa bài thi, nâng điểm. Ngoài ra, bị 

can Yến còn cho phép thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm sửa bài thi cho nhiều 

thi sinh khác. Phần lớn các phụ huynh, người chuyển thông tin thí sinh đều nói chỉ 

nhờ xem điểm trước, không đưa tiền cho các bị cáo giúp nâng điểm. Trong số phụ 

huynh này, cơ quan điều tra đã xác định Lò Thị Trường có đưa 300 triệu đồng cho 

Lò Văn Huynh; Hoàng Thị Thành đã đưa 440 triệu cho Cầm Thị Bun Sọn để nhờ 

nâng điểm cho con mình. Tương tự, bị can Trần Văn Điện đã hối lộ Nguyễn Thị 

Hồng Nga 1,04 tỷ đồng để nhờ nâng điểm cho 4 thí sinh. 

Cụ thể, hành vi đưa, nhận hối lộ của Điện và Nga, cơ quan điều tra kết luận, 

chiều 28/06/2018, Điện đến phòng làm việc của Nga tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Sơn La đặt vấn đề nhờ Nga giúp nâng điểm thi cho 4 thí sinh, Nga đồng ý nên 

khoảng 18h cùng ngày, Điện đến nhà bố mẹ đẻ của Nga chuyển thông tin cá nhân 

của 4 thí sinh và thỏa thuận, trường hợp của thí sinh Nguyễn Thanh H, Điện sẽ đưa 

cho Nga 350 triệu đồng, các trường hợp còn lại đưa cho Nga 230 triệu đồng. Chiều 

tối 29/6/2018, Nga cùng với Thủy, Sọn đã sửa bài thi nâng điểm cho 4 thí sinh trên 

tại nhà của Thủy. Sau khi sửa bài thi nâng điểm cho các thí sinh, khoảng 18h ngày 

13/7/2018, Điện đến nhà bố mẹ đẻ của Nga đưa cho Nga 1,04 tỷ đồng theo thoả 

thuận. Giai đoạn điều tra, Nga và người thân đã tự nguyện giao nộp cơ quan công an 

1 tỷ đồng. 

Về hành vi của Thành và Sọn, tháng 4/2018, Thành đến nhà Sọn đặt vấn đề 

nhờ Sọn giúp nâng điểm thi môn Toán, Lịch sử cho con, Dương Hoàng T, để đủ 

điểm xét tuyển vào trường công an nhân dân và thỏa thuận sẽ đưa cho Sọn 400 triệu 
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đồng. Đầu tháng 5/2018, Thành đến nhà đưa cho Sọn số tiền này. Ngày 27/6/2018, 

Thành chuyển thông tin cá nhân của T cho Sọn để Sọn giúp sửa bài thi nâng điểm 

cho thí sinh. Chiều tối 29/6/2018, tại nhà Thủy, Sọn đã trực tiếp sửa bài thi nâng 

điểm môn Toán, Lịch sử cho thí sinh T (được 17,8 điểm). Sau đó, Sọn tiếp tục trao 

đổi với Thành về việc giúp nâng điểm môn Ngữ văn và thỏa thuận Thành đưa thêm 

cho Sọn 40 triệu đồng. Sọn cung cấp thông tin cá nhân của T cho Lò Văn Huynh nhờ 

Huynh giúp nâng điểm môn Ngữ văn cho thi sinh này. Sau khi có kết quả điểm thi, 

ngày 15/7/2018, Thành đã đưa cho Sọn 40 triệu đồng. Giai đoạn điều tra, Sọn nộp lại 

440 triệu đồng cho cơ quan công an. 

Đáng chú ý, giai đoạn mới bị khởi tố đến phiên tòa sơ thẩm, Lò Văn Huynh 

khai nhận 2,1 tỷ đồng từ ông Nguyễn Minh Khoa, Phó phòng PA03, gồm 1 tỷ đồng 

đã nhận và 1,1 tỷ đồng hứa sẽ được nhận để nâng điểm cho một số thí sinh. Tuy 

nhiên, trong quá trình điều tra bổ sung, bị can Huynh đã thay đổi lời khai, nói không 

nhận tiền hoặc thỏa thuận nhận tiền với ông Khoa; 1 tỷ đồng đã nộp nói trên gồm 

tiền bán đất của bố mẹ vợ cho và tiền tiết kiệm. 

Về việc này, cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La xác định, Nguyễn Minh 

Khoa cùng nhiều người khác đã chuyển thông tin thí sinh cho các bị can trong vụ án. 

Tuy nhiên, không đủ căn cứ chứng minh việc tác động cũng như động cơ, mục đích 

vụ lợi của các trường hợp này nên không quy kết trách nhiệm hình sự. 
 

10. Văn Chiến. NUÔI “ĐÀN VO VE” MỖI NĂM THU 200 TRIỆU ĐỒNG / 

Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 22/02/2020.- Số 46.- Tr.9. 
 

Ông Lê Văn Tám (bản Tà Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La) là một trong những ngƣời có thâm niên nuôi ong lấy mật ở huyện Mộc 

Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung. Công việc gắn bó với đàn vo ve này đã 

giúp ông Tám mỗi năm cầm chắc 200 triệu đồng. 
QUYẾT ĐỊNH TÁO BẠO 

Nhà ông Tám nằm ngay bên Quốc lộ 6, đoạn chạy qua bản Tà Niết, xã Chiềng 

Hắc. Khi chúng tôi đến, ông Tám đang cắm cúi sửa lại những thùng gỗ nuôi ong 

trước sân nhà. 

Nhà ông Tám có 2 khu vườn rộng rãi ở 2 bên. Trong 2 khu vườn ông đặt la 

liệt, chật kín những thùng ong. Đàn ong bay lượn khắp vườn. Địa điểm nuôi ong của 

ông Tám khá lý tưởng. Phía trước và sau nhà ông là những triền đồi phủ kín màu 

xanh của nhãn, xoài... 

Mở đầu câu chuyện, ông Tám kể cho chúng tôi nghe về những tháng ngày 

gian khó khi ông chập chững bước vào nghề nuôi ong mật. Năm 2000, rời quê hương 

Hà Trung (Thanh Hóa) lên Sơn La, ông làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Khi thì buôn 

bán hoa quả, lúc rảnh rỗi ông lại phụ giúp người bạn cùng quê quay mật ong. 

Với suy nghĩ kiếm cái nghề ổn định, năm 2005, ông Tám quyết định đến với 
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nghề nuôi ong mật ở Mộc Châu, vì nhận thấy vùng đất nơi đây có nhiều điều kiện 

thuận lợi để phát triển loài côn trùng này. 

Chập chững bước vào nghề nuôi ong, ông Tám không dám mạo hiểm nuôi với 

số lượng lớn mà chỉ dám mua gần 100 đàn ong về nuôi. Cũng bởi thiếu kinh nghiệm 

và kỹ thuật chăm sóc ong nên mấy năm đầu, lời lãi ông Tám thu được chẳng đáng là 

bao. Thậm chí, có năm thời tiết không thuận lợi, mưa rét dài ngày cộng với sương 

muối khiến ông thất thu vì đàn ong chết hàng loạt do mắc bệnh thối ấu trùng. 

Không nản lòng, vừa nuôi vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, cuối cùng, ông Tám 

cũng hiểu được đặc tính của loài ong cũng như kỹ thuật chăm sóc loài côn trùng này. 

Ông Tám phấn khởi nhân đàn ong của gia đình mỗi năm một ít. 5 năm trở lại đây, 

ông Tám thường xuyên duy trì khoảng 500 đàn ong mật. 

Cũng theo ông Tám, nuôi ong mật phụ thuộc khá nhiều vào thiên nhiên, nếu 

năm nào thời tiết thuận lợi, hoa cỏ được mùa thì người nuôi ong mới có ăn, chứ mất 

mùa hoa thì không những không có công mà còn phải bù lỗ. 
CHĂM ONG NHƢ CHĂM CON 

Để đàn ong sinh trưởng, phát triển tốt, ông Tám đặc biệt quan tâm tới khâu 

chăm sóc, phòng bệnh. Ông chọn con giống khỏe mạnh, thường xuyên vệ sinh khu 

vực nuôi ong đảm bảo sạch sẽ. 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, ông Tám cho biết: Nuôi 

ong khá vất vả. Nếu người nuôi không chăm sóc tốt thì có khi hỏng cả đàn ong. 

Trong quá trình nuôi ong cần chú ý tới các loại trĩ, như: Trĩ ba ba, trĩ mạt gà gây hại. 

Các loại trĩ này rất khó trị dứt điểm mà chỉ có thể dùng thuốc xông hơi, khống chế 

không để trĩ bùng phát ra diện rộng... 

“Người nuôi ong phải chuẩn bị ong tốt trước khi vào mùa hoa đồng thời phải 

biết cách tạo thế cho đàn ong. Thế của ong có mạnh thì mới cho nhiều mật. Muốn 

ong khỏe, đồng quân thì không có cách gì khác phải chăm sóc, nuôi dưỡng tốt. Đàn 

ong đông quân thì số ong đi làm mật mỗi ngày cũng nhiều hơn, dẫn đến lượng mật 

khai thác được cũng nhiều hơn. Đàn ong có thế mạnh dao động từ 8 - 10 cầu, nếu chỉ 

3 hay 4 cầu thì lượng mật khai thác được không nhiều...” - ông Tám chia sẻ. 

Ngoài khai thác mật nhãn, mật rừng, mật cỏ ở Sơn La, ông Tám còn cất công 

thuê xe ôtô di chuyển đàn ong của mình đến một số tỉnh, trong đó có tỉnh Thanh Hóa 

đế lấy mật keo... 

Với khoảng 500 đàn ong, mỗi năm ông Tám thu trên 15 tấn mật, bán ra thị 

trường với giá dao động từ 40.000 - 100.000 đồng/kg, tùy theo từng loại mật ong. 

Trừ chi phí, mỗi năm ông Tám cũng bỏ túi trên 200 triệu đồng.  
 

11. P.V. ĐỀ NGHỊ NGHỊ TRUY TỐ 11 BỊ CAN LIÊN QUAN ĐẾN GIAN LẬN 

ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 / P.V // Bảo vệ pháp 

luật.- Ngày 24/02/2020.- Số 16.- Tr.4. 
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Sau 4 tháng Tòa án Nhân dân tỉnh trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại để làm rõ 

hành vi đƣa hối lộ, nhận hối lộ, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an 

tỉnh Sơn La đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp 

Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. 

Các bị can Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), Lò 

Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo), Nguyễn Thanh 

Nhàn (cựu Phó phòng Khảo thí), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng khảo 

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

Đặng Văn Thủy (Hiệu phó Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu) bị đề nghị truy tố 

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Đinh Hải Sơn và Đỗ Khắc Hưng, cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ 

(PA03), Công an tỉnh Sơn La, cùng bị đề nghị truy tố tội danh trên. 

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Lò Văn 

Huynh còn bị đề nghị truy tố thêm Tội Nhận hối lộ. 3 bị can Lò Thị Trường, Trần 

Văn Điện và Hoàng Thị Thành bị đề nghị truy tố Tội Đưa hối lộ. 

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của các bị can là rất nghiêm trọng, thủ 

đoạn phạm tội tinh vi nên đã làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh, gây bức xúc 

trong xã hội. 

Theo kết luận xác định, tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tổ chức 

tại Sơn La, 11 bị can bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ đã cùng nhau 

nhận thông tin, tác động nâng điểm cho 44 thí sinh trong các ngày từ 29/06 đến 

03/07/2018. 

Quá trình điều tra, hầu hết phụ huynh, người thân khai chỉ đưa thông tin các 

thí sinh để nhờ xem điểm trước, không đưa tiền cho các bị can với mục đích giúp 

nâng điểm. 

Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định bị can Trần Xuân Yến (nguyên Phó 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) đã lợi dụng chức vụ, nhận thông tin cá nhân của 

13 thí sinh chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Nga sửa bài thi nâng điểm. 

Bị can Yến sau đó còn cho phép thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm là cấp 

dưới của mình tìm rút sửa bài thi nâng điểm cho nhiều thí sinh. 

Khi biết thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo lên kiểm tra, Yến sợ bị phát hiện 

nên đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất 

lượng) sao lưu dữ liệu ra đĩa CD, và tìm phần mềm trên mạng để xóa kết quả quét 

bài thi gốc trên máy tính. Trần Xuân Yến sau đó tiêu hủy chứng cứ để che giấu hành 

vi sai phạm. Trong quá trình điều tra, bị can Yến chưa thành khẩn khai báo, quanh 

co, bao biện hành vi. 

Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga trước kỳ thi Trung học phổ thông 2018 đã nhận 

nâng điểm cho 16 thí sinh và cùng các bị can khác rút sửa bài thi nâng điểm cho 44 

người. Ngoài ra, Nga còn thỏa thuận, nhận hơn 1 tỷ đồng của Trần Văn Điện để giúp 

sửa điểm cho bốn thí sinh. 
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Đồng thời, cơ quan điều tra cáo buộc bị can Lò Thị Trường (nông dân) đã đưa 

300 triệu cho Lò Văn Huynh; bị can Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội Nông dân 

huyện Quỳnh Nhai) đưa 440 triệu cho Cầm Thị Bun Sọn để nhờ nâng điểm cho con 

mình. 

Đặc biệt, bị can Trần Văn Điện (cựu cán bộ Trường Trung học Cơ sở Chiềng 

Cơi) đã đưa hối lộ hơn 1 tỷ đồng cho bị can Nguyễn Thị Hồng Nga để nhờ nâng 

điểm cho 4 thí sinh. 

Kết luận điều tra mới cũng chỉ ra trước đây bị can Lò Văn Huynh khai đã 

nhận hơn 1 tỷ đồng của ông Nguyễn Minh Khoa (Phó phòng PA03) và được hứa hẹn 

nhận 1 tỷ đồng sau khi nâng điểm cho các thí sinh. 

Quá trình điều tra bổ sung, ông Huynh khai số tiền 1 tỷ đồng do bị can tiết 

kiệm và tiền bán đất của bố mẹ vợ. Bản thân bị can không nhận tiền hoặc được ông 

Khoa hứa hẹn đưa tiền. 

Đến nay, cơ quan điều tra nhận thấy, ông Nguyễn Minh Khoa và một số người 

đã chuyển thông tin của nhiều thí sinh cho các bị can trong vụ án, nhưng không đủ 

căn cứ chứng minh có yếu tố tác động cũng như động cơ, mục đích vụ lợi của các 

trường hợp này nên không đề nghị xử lý hình sự. 

Trước đó, ngày 15/10/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên tòa xét 

xử 8 người về Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Tuy nhiên, 

sau 4 ngày làm việc, tòa án đã trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra lại. 
 

12. Tƣ Viễn. ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ 11 BỊ CAN VỤ NÂNG ĐIỂM THI TỐT 

NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở SƠN LA / Tƣ Viễn // Đời sống Pháp 

luật.- Ngày 24/02/2020.- Số 31.- Tr.10. 
 

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất bản kết 

luận điều tra bổ sung vụ án hình sự ngày 05/02/2020 đề nghị truy tố 11 bị can 

trong vụ gian lận điểm thi chấn động tỉnh Sơn La. 
NHẬN TIỀN TỶ ĐỂ SỬA ĐIỂM THI 

Vụ án gian lận thi cử Sơn La từng được tòa án nhân dân tỉnh này đưa ra xét xử 

công khai vào hồi tháng 10/2019. Tuy nhiên, sau 4 ngày mở phiên tòa, hội đồng xét 

xử đã tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung do xét thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm 

cũng như để làm sáng tỏ một số tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa. 

Quyết định trả hồ sơ, hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ động cơ, mục đích của 

Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu Chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), khai đã nhận của ông Trần Văn Điện (cán bộ thư 

viện trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên) 1 tỷ đồng để giúp 

sửa bài, nâng điểm cho 4 thí sinh. Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng phòng Chính 

trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, khai đã nhận của bà Hoàng Thị 

Thành (cán bộ Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai) 440 triệu đồng để giúp sửa, nâng 

điểm cho con trai. 
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Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), khai đã nhận của ông Nguyễn Minh Khoa (cựu 

Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) 1 tỷ đồng để giúp 

sửa, nâng điểm cho 2 thí sinh. Ngoài ra còn 1,1 tỷ đồng nữa thỏa thuận nhưng chưa 

đưa nhận. Làm rõ thỏa thuận đưa, nhận tiền 300 triệu đồng của Lò Văn Huynh và bà 

Lò Thị Trường để giúp sửa nâng điểm cho con trai. 

Đặng Hữu Thủy (cựu Phó hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu), 

khai đã nhận của bà Nguyễn Thị Kim (kế toán Trường Trung học Phổ thông  Tô 

Hiệu) 150 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Mai Hà (giáo viên Trường Trung học Phổ 

thông Tô Hiệu) 150 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Xuyên (giáo viên Trường Trung học 

Cơ sở Mường Bằng 1) 200 triệu đồng để giúp sửa, nâng điểm cho 4 thí sinh. Riêng 

trường hợp bà Bùi Thị Xuân (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La) có 

hứa hẹn sau khi giúp nâng điểm sẽ đưa cho Thủy 270 triệu đồng, nhưng đến nay 

Thủy chưa nhận được tiền. 

Sau khi kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên có 

vi phạm tại kỳ thi này được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La công bố ngày 

05/11/2019, cho thấy trong số 100 đảng viên liên quan đến kỳ thi, Sơn La đã kỷ luật 

83 cán bộ, đảng viên. 9 Đảng viên bị phê bình nghiêm khắc; đang kiểm tra, xem xét 

đối với 6 đảng viên; chưa xem xét theo quy định đối với 2 đảng viên (đang nghỉ thai 

sản). 

Sau khi điều tra bổ sung, số bị can bị truy tố không dừng lại ở con số 8, cơ 

quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã đề nghị truy tố 11 bị can. 

Cụ thể, 8 người bị đề nghị truy tố về Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong 

thi hành công vụ, gồm: Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), 

Đỗ Khắc Hưng (cựu Trung tá, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh 

Sơn La), Lò Văn Huynh, Cầm Thị Bun Sọn, Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng 

phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Đinh Hải Sơn (cựu Thiếu tá, 

nguyên Đội phó đội Giáo dục, phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), 

Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủỵ. 

Ba người bị đề nghị truy tố về Tội Đưa hối lộ là Hoàng Thị Thành, Trần Văn 

Điện, Lò Thị Trường (lao động tự do). 

Riêng bị can Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn bị đề 

nghị truy tố thêm về Tội Nhận hối lộ. 

Theo cáo buộc, tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 Trần Xuân 

Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, 

Đinh Hải Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Khắc Hưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

được giao với động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác (vì mối quan hệ gia đình, bạn 

bè, đồng nghiệp...) câu kết với nhau thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm sửa, 

nâng điểm; in khóa phách vòng 1 vòng 2 để nâng điểm cho 44 thí sinh. 
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Để thực hiện hành vi nâng điểm, các bị can đã câu kết với nhau, rút bài thi các 

môn trắc nghiệm mang ra ngoài khu vực chấm thi để sửa nâng điểm, sau đó mang trả 

lại các túi đựng bài thi đã rút và thực hiện việc xóa toàn bộ file ảnh đã quét trước đó 

quét lại. 

Nếu như trước đó, trong quá trình điều tra, hầu hết các bậc phụ huynh đều 

không thừa nhận việc đưa tiền hối lộ các bị can trong vụ án nhờ nâng điểm cho con 

em mình thì trước công đường, hành vi của một số phụ huynh đã bị bóc trần. 

Theo đó, nhiều người đã thừa nhận có hành vi đưa tiền “cảm ơn” cho các bị 

can khi đã tác động nâng điểm, thực tế, con em những người này đã thi đỗ trong kỳ 

thi Quốc gia. 

Cơ quan tố tụng xác định bị can Lò Thị Trường đã đưa 300 triệu cho Lò Văn 

Huynh; bị can Hoàng Thị Thành đưa 440 triệu cho Cầm Thị Bun Sọn để nhờ nâng 

điểm cho con mình. Bị can Trần Văn Điện đã đưa hối lộ hơn 1 tỷ cho bị can Nguyễn 

Thị Hồng Nga để nhờ nâng điểm cho 4 thí sinh. 
TRƢỜNG HỢP KHÔNG ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ 

Kết luận điều tra mới cũng chỉ ra trước đây bị can Lò Văn Huynh khai đã 

nhận hơn 1 tỷ của ông Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó trưởng phòng An ninh chính trị 

nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) và được hứa hẹn nhận 1 tỷ sau khi nâng điểm cho các 

thí sinh. 

Quá trình điều tra bổ sung, ông Huynh khai số tiền 1 tỷ do bị can tiết kiệm và 

tiền bán đất của bố mẹ vợ. Bản thân bị can không nhận tiền hoặc được ông Khoa hứa 

hẹn đưa tiền. 

Đến nay, cơ quan điều tra nhận thấy ông Nguyễn Minh Khoa và một số người 

đã chuyển thông tin của nhiều thí sinh cho các bị can trong vụ án, nhưng không đủ 

căn cứ chứng minh có yếu tố tác động cũng như động cơ, mục đích vụ lợi của các 

trường hợp này nên không đề nghị xử lý hình sự. 
 

13. Nguyễn Nga. SƠN LA: SIẾT CHẶT QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ / 

Nguyễn Nga // Nông thôn ngày nay.- Ngày 24/02/2020.- Số 47.- Tr.12. 
 

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 421/UBND-KT gửi các sở, 

ban, ngành, các huyện, thành phố về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và 

kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, 

hải quan, quản lý thị trường, kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật với các hoạt động mua bán, tàng trữ, chế biến, kinh 

doanh trái phép động vật hoang dã. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ tại các 

cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã. 
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Giao lực lượng kiểm lâm tạm thời dừng hoạt động xác nhận bảng kê lâm sản 

vận chuyển lâm sản là động vật hoang dã ra khỏi địa phương, cho đến khi có thông 

báo mới. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã tăng cường kiểm 

dịch, khử trùng, hạn chế việc tiếp xúc với động vật hoang dã và thường xuyên liên 

lạc với các cơ quan quản lý chuyên môn của tỉnh. Tuyên truyền pháp luật và nâng 

cao nhận thức cho người dân về việc không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái 

phép động vật hoang dã; mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ việc tiêu thụ, tiếp xúc 

với động vật hoang dã. 
 

14. Phƣơng Lâm. NGHI PHẠM GIẾT NGƢỜI Ở HẢI PHÕNG BỊ BẮT TẠI 

SƠN LA / Phƣơng Lâm // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 

24/02/2020.- Số 4198.- Tr.4. 
 

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, khoảng 3 giờ 10 ngày 23/02, tại Km 

260 - Quốc lộ 6 (địa phận thuộc ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), các 

Phòng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Giao thông - Công an Sơn La phối hợp với Cục 

Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Hình sự  - Công an Thành phố Hải Phòng đã 

khống chế, bắt giữ được đối tượng giết người tại Hải Phòng, sau đó bỏ trốn bằng xe 

khách qua địa phận tỉnh Sơn La. 

Trước đó đêm 22/02, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Sơn La nhận được 

tin báo của Công an Thành phố Hải Phòng về việc Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, ở 

xóm 1, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) có liên quan đến vụ án 

giết người, đốt xác phi tang, rồi bỏ trốn trên xe khách. Ngay sau đó, Phòng Cảnh 

sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an Sơn La đã sử dụng biện pháp 

nghiệp vụ, nắm thông tin đồng thời tổ chức chốt chặn. Đến 3 giờ 10 ngày 23/02, 

các anh yêu cầu dừng xe khách 26B-002.43, chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - 

Sốp Cộp (Sơn La), để kiểm tra, qua đó phát hiện, bắt giữ được đối tượng. 

Phạm Ngọc Tuấn khai chiều 22/02, khi anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, ngụ 

xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) đến nhà đòi nợ, Tuấn đã 

dùng dao chém anh này gục chết tại chỗ, sau đó bỏ xác vào thùng phuy, đổ xăng 

đốt. Gây án xong, đối tượng lên xe khách bỏ trốn đến địa phận xã Cò Nòi thì bị 

Công an tỉnh Sơn La bắt giữ. 

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ. 
 

15. Văn Chiến. TRỒNG DÂU VIETGAP LỜI MỖI NĂM 1 TỶ ĐỒNG / Văn 

Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/02/2020.- Số 48.- Tr.9. 
 

Với chừng 2ha trồng dâu tây theo hƣớng VietGAP, mỗi vụ chị Đặng Thị 

Huyền ở tiểu khu 14 (thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) thu 

hơn 2 tỷ đồng từ bán quả dâu tây tƣơi. 
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BÉN DUYÊN VỚI DÂU TÂY 

Được sự giúp đỡ của bố mẹ nuôi, đầu năm 2015, vợ chồng chị Huyền mạnh 

dạn rời nơi “chôn nhau, cắt rốn” ở huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) lên cao 

nguyên Mộc Châu (Sơn La) lập nghiệp. 

Nhận thấy vùng cao nguyên quanh năm mát mẻ này chẳng khác ở Đà Lạt là 

mấy, chị Huyền đã đề xuất với bố mẹ nuôi về ý tưởng trồng dâu tây của mình. 

Được bố mẹ nuôi hết lòng ủng hộ, vợ chồng chị Huyền cảm thấy vững tâm hơn khi 

bắt tay vào trồng thử nghiệm dâu tây trên đồng đất Mộc Châu. 

Tháng 09/2015, chị Huyền lấy hơn 300 cây giống dâu tây cấy mô ở Đà Lạt 

về trồng thử. Vợ chồng chị Huyền khấp khởi mừng thầm vì giống dâu tây Đà Lạt 

sinh trưởng và phát triển tốt trên đất mới. Khi cây dâu tây bắt đầu cho thu hoạch, 

vợ chồng chị hái quả về ăn thử thì mới phát hiện ra đây là giống dâu chua. Nhận 

thấy sẽ rất khó bán nếu tiếp tục trồng giống dâu này, chị Huyền mới lên mạng tìm 

hiểu, rồi quyết định lựa chọn giống dâu tây Nhật Bản. 

Bước sang năm 2016, chị Huyền nhờ người nhà ở bên Nhật mua hộ hơn 300 

cây dâu tây giống cấy mô về trồng. “Thời gian đầu trồng dâu tây, tôi gặp không ít 

trở ngại, vì chưa hiểu rõ kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ nấm bệnh cho chúng. Vừa 

làm vừa rút kinh nghiệm, cộng thêm tích cực tìm hiểu trên mạng, dần dần tôi cũng 

đã nắm vững đặc tính của cây dâu tây. Giờ thì tôi hoàn toàn tự tin trong việc trồng, 

chăm sóc vườn dâu tây của gia đình” - chị Huyền chia sẻ. 
KIÊN TRÌ VỚI DÂU VIETGAP 

Sau khi thuần chủng được giống dâu tây Nhật Bản, chị Huyền gửi tế bào về 

Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương để nhờ nhân giống cấy mô. Theo chị Huyền, 

nếu nhân giống bằng cách tách ngó từ cây dâu tây sau khi đã thu hoạch xong, thì 

khả năng sinh trưởng và phát triển của chúng chậm, lại nhiều bệnh hơn. Sử dụng 

giống cấy mô không chỉ ít sâu bệnh mà còn cho quả sai hơn, to và ngọt hơn. 

“Trang trại dâu tây VietGAP của gia đình tôi được trồng và chăm sóc theo 

hướng hữu cơ. Làm theo hướng này, quả dâu tây sẽ giữ được hương vị thơm hơn, 

ngon hơn. Tôi sử dụng đạm cá, đạm tôm, bột xương cá để bón, nên vườn dâu tây 

của gia đình luôn sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hại. Khách đến hái dâu 

tây có thể ăn ngay tại vườn, vì hầu như tôi không sử dụng đến thuốc bảo vệ thực 

vật khi chúng cho quả” - chị Huyền cho hay. 

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn ngày nay về quy trình trồng, chăm 

sóc dâu tây, chị Huyền vui vẻ nói: “Sau khi lấy cây giống dâu tây cấy mô về, tôi 

ươm giống trong khay, đặt trong nhà lưới có mái che, với giá thể chủ yếu là xơ dừa. 

Chừng 1 tháng sau, khi cây khỏe, tôi đưa ra trồng trên luống để nhân giống, một 

thời gian sau mới đưa ra trồng đại trà để thu quả. Thời điểm trồng dâu tây thích hợp 

nhất là vào khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm”. 

Cũng theo chị Huyền, tuy chỉ trồng được 1 vụ/năm, song cây dâu tây đem lại 

hiệu quả kinh tế cao. Thời gian cho thu hoạch kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5, nếu 
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chăm sóc tốt thì đến hết tháng 6 mới hết mùa dâu tây. Sau khi thu hoạch xong, chị 

Huyền nhổ bỏ toàn bộ diện tích dâu tây, để đất nghỉ chừng 2 tháng. Trước khi đưa 

cây dâu tây vào trồng khoảng 1 tháng, chị Huyền tiến hành cày bừa đất cho tơi xốp, 

sau đó trộn với phân chuồng ủ hoai mục, xử lý nấm bệnh, rồi lên luống, ủ bạt... 

Trang trại dâu tây VietGAP của chị Huyền vào mùa thu hoạch, luôn tấp nập 

khách đến tham quan, trải nghiệm hái dâu tây ngay tại vườn. Dâu tây nhà chị 

Huyền không chỉ sạch mà còn rất thơm ngon, ngọt, khách mua ai cũng mê. 

Mỗi vụ, chị Huyền bán ra thị trường khoảng 10 tấn quả dâu tây chín mọng. 

Chị Huyền bán với giá 300.000 đồng/kg cho khách tự hái dâu tây tại vườn. Còn bán 

đổ quả dâu tây tươi cho thương lái, chị lấy với giá từ 200.000 - 250.000 đồng/kg. 

Mỗi vụ, chị Huyền thu hơn 2 tỷ đồng từ bán quả dâu tây ra thị trường. Sau khi trừ 

chi phí, chị còn lãi hơn 1 tỷ đồng. 

Tùy theo từng thời kỳ sinh trƣởng, phát triển của cây dâu tây mà tôi cho 

chúng “ăn” phân với liều lƣợng hợp lý. Tôi không bón trực tiếp mà hòa phân 

hữu cơ các loại nhƣ đạm cá, đạm tôm, bột xƣơng cá... vào bể nƣớc theo tỷ lệ 

nhất định, sau đó tƣới cho vƣờn dâu tây bằng hệ thống tƣới nhỏ giọt”.- Chị 

Đặng Thị Huyền. 
 

16. Đại Dƣơng. SƠN LA: KHỞI TỐ TÀI XẾ XE KHÁCH GIẤU 720 TRIỆU 

ĐỒNG CỦA KHÁCH BỎ QUÊN / Đại Dƣơng // Đại đoàn kết.- Ngày 

27/02/2020.- Số 58.- Tr.10. 
  

Ngày 26/2, Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, đã ra quyết định 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đình 

Hồng (35 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội), tài xế xe khách của nhà 

xe Bảo Lâm về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”. 

Điều tra ban đầu cho biết, sáng 18/2, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Mạnh (47 

tuổi, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu) đi xe khách của nhà xe Bảo Lâm từ Hà 

Nội lên Sơn La. Khi xuống xe tại huyện Mộc Châu, vợ chồng anh Mạnh để quên số 

tiền hơn 720 triệu đồng trên xe. Sau khi về đến nhà, vợ chồng anh Mạnh mới nhớ ra 

đã để quên tiền nên gọi điện hỏi tài xế xe khách. Tuy nhiên, tài xế nói do khách lên 

xuống xe nhiều nên không để ý. Ngay sau đó, anh Mạnh đã gọi điện trình báo Công 

an huyện Yên Châu. Nhận được tin trình báo, Công an huyện Yên Châu đã kiểm tra 

xe khách. Công an phát hiện nhiều cọc tiền cất giấu dưới cốp ghế nằm và ở trong 

bảng hộp điện tử cạnh ghế lái. Bước đầu, tài xế Nguyễn Đình Hồng khai nhận khi 

đến khách sạn Trường Giang ở thị trấn Nông trường Mộc Châu thì xe dừng nghỉ ăn 

cơm. Khi đóng cửa xe, Hồng phát hiện chỗ giường nằm tầng 1 sau ghế lái và ghế phụ 

có một chiếc túi, mở ra xem thấy bên trong có rất nhiều tiền nên nảy sinh ý định 

chiếm đoạt nên đã cất giấu. 
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17. Cầm Tùng. XÓA SỔ Ổ NHÓM ĐÁNH BẠC / Cầm Tùng // Công an Nhân 

dân.- Ngày 27/02/2020.- Số 5327.- Tr.5. 
 

Hồi 14h30 ngày 25/02, tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, huyện Sông 

Mã, Sơn La, Công an huyện Sông Mã đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành 

vi đánh bạc bằng hình thức “chơi sâm” ăn tiền. 

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Nghĩa (chủ nhà), sinh năm 1971, trú tại bản 

Khương Tiên; Bùi Mạnh Tuyên, sinh năm 1984; Bùi Sơn Lâm, sinh năm 1992, cùng 

trú tại bản Tân Lập; Lò Văn Sơn, sinh năm 1992, trú tại bản Búa. 4 đối tượng cùng 

trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã và Phạm Văn Thuần, sinh năm 1988, trú 

tại bản Yên Sơn, xã Mường Hung, huyện Sông Mã. 

Tang vật thu giữ hơn 33 triệu đồng, 1 bộ tú lơ khơ, 1 chiếu nhựa cùng một số 

vật chứng khác có liên quan. Được biết, trong số 5 đối tượng có 2 đối tượng Nguyễn 

Mạnh Tuyên và Nguyễn Đức Nghĩa đã có tiền án về tội đánh bạc. 
 

18. Đinh Tùng. SA LƢỚI KHI “ÔM” 5.600 VIÊN MA TÖY TỔNG HỢP VÀ 

HƠN 5KG THUỐC PHIỆN / Đinh Tùng // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 28/02/2020.- 

Số 17.- Tr.9. 
 

Tại địa phận xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Công an huyện 

Mường La đã phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 1 đối tượng về hành vi mua 

bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Đối tượng bị bắt là Sộng A Nanh, trú tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm: 28 túi nilong bên trong chứa khoảng 5.600 

viên ma túy tổng hợp; hơn 5kg thuốc viện; 1 xe ô tô và một số tang vật liên quan 

khác. Tại cơ quan công an, Nanh khai nhận mua số ma túy trên của một người 

đàn ông không rõ danh tính ở khu vực biên giới rồi mang đi tiêu thụ thì bị lực 

lượng công an phát hiện, bắt giữ. 

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. 
 

19. Văn Chiến. NGƢỜI BẮT ỔI ĐÀI LOAN RA TRÁI VỤ / Văn Chiến // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 29/02/2020.- Số 52.- Tr.9. 
 

Nhờ bí quyết bắt vƣờn ổi ra quả theo ý mình (trồng ổi ra quả trái vụ), mà 

chị Đặng Thị Huyền ở tiểu khu 14 (thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La) có thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng/năm. 
BIẾN ĐẤT HOANG THÀNH VƢỜN CÂY TRÁI 

Không chỉ thành công với trang trại dâu tây VietGAP, chị Huyền còn tỏ ra 

khá mát tay khi trồng giống ổi Đài Loan. Năm 2015, sau khi trồng dâu tây, thấy còn 

ít đất trống trong vườn, chị Huyền liền mua 120 cây ổi giống Đài Loan về trồng. 

“Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ bỏ đất hoang thì hơi phí, nên mua ít ổi giống về trồng 

chơi, chứ không nghĩ loại cây này đem lại hiệu quả kinh tế cao đến vậy. Hợp với khí 
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hậu, thổ nhưỡng nơi đây, vườn ổi sinh trưởng, phát triển tốt. Chỉ sau gần 1 năm 

trồng, đã bắt đầu cho quả bói. Từ đó đến nay, năm nào tôi cũng thu hơn 200 triệu 

đồng từ vườn ổi này” - chị Huyền bộc bạch. 

Vườn ổi nhà chị Huyền nằm ngay bên cạnh những luống dâu tây đang mùa 

thu hoạch, quả chín đỏ rực, bắt mắt. Chỉ vào những cây ổi quả sai trĩu cành, chị 

Huyền hồ hởi khoe: “Sở dĩ vườn ổi của gia đình tôi vào thời điểm này vẫn cho quả 

sai đến vậy là vì tôi dùng bí quyết “bắt ổi đẻ quả” theo ý mình. Gọi là bí quyết cho 

oai, chứ thực ra cho ổi ra quả trái vụ là tôi vừa làm, vừa rút kinh nghiệm từ thực tế 

chăm sóc vườn ổi hàng ngày và tìm hiểu thêm trên mạng internet”. 

Theo chị Huyền, nếu chăm sóc theo cách thông thường, thì giống ổi Đài Loan 

cho thu hoạch chính vụ vào khoảng tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên, thời điểm đó ở Mộc 

Châu thường mưa nhiều, nếu thu hoạch ổi trong thời gian này, quả ổi không được 

thơm ngon, ăn nhạt hơn và hay bị sâu đục quả. 

Từ thực tiễn đó, thay vì thu hoạch quả ổi vào tháng 5, tháng 6, chị Huyền điều 

chỉnh cho vườn ổi ra hoa, kết trái để có thể thu quả từ tháng 10 năm trước đến tháng 

2 năm sau. 

“Vào khoảng tháng 4 hàng năm, khi cây ổi bắt đầu ra quả non, tôi tiến hành 

vặt bỏ toàn bộ, sau đó cắt tỉa cành, tạo tán, tập trung nuôi cây. Tầm tháng 7, tháng 8, 

tôi bắt đầu bấm ngọn để kích thích cây ổi ra hoa, kết trái. Tôi thực hiện bấm ngọn 

toàn bộ số cây ổi trong vườn theo từng đợt, từng lớp từ thấp đến cao, nhằm kích 

thích cây ổi ra quả theo ý mình. Thu hoạch trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 

trước đến tháng 2 năm sau, quả ổi sẽ ngon ngọt, thơm giòn hơn so với thu hoạch vào 

tháng 5, tháng 6” - chị Huyền chia sẻ. 
MỖI NĂM THU 200 TRIỆU ĐỒNG 

Cũng theo chị Huyền, trồng ổi Đài Loan khá nhàn, chứ không đòi hỏi khắt 

khe về kỹ thuật như một số cây trồng khác. Chị không sử dụng phân hóa học để bón 

cho vườn ổi mà chỉ cho chúng “ăn” phân chuồng đã ủ hoai mục. Mỗi năm, chị 

Huyền bón phân cho vườn ổi 3 lần. Tùy từng thời kỳ phát triển của cây ổi mà chị 

điều chỉnh liều lượng phân bón phù hợp. 

“Ngoài bón phân với liều lượng hợp lý, tôi còn dành thời gian phát cỏ rồi tấp 

vào từng gốc ổi để tạo mùn, giữ ẩm cho cây. Vào mùa khô hanh, nắng nóng, tôi tưới 

nước thường xuyên cho vườn ổi thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt, ổi nhà tôi trồng là 

ổi sạch, vì tôi không phun bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào cả” - chị Huyền bảo 

vậy. 

Qua bàn tay chăm bón của chị Huyền, vườn ổi 120 gốc của nhà chị sinh 

trưởng, phát triển tốt, cây nào, cây nấy cũng tràn đầy sức sống, cho nhiều quả. Mỗi 

năm, chị Huyền bán khoảng 10 tấn ổi trái vụ ra thị trường. Với giá bán ổi dao động 

từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, mỗi năm chị Huyền cũng thu hơn 200 triệu đồng từ 

vườn ổi. 
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20. Văn Định. ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG DU LỊCH MƢỜNG LA / Văn 

Định // Tạp chí Nông thôn mới.- Tháng 02/2020.- Số 553.- Tr.26-27. 
 

Những năm gần đây, huyện Mƣờng La, tỉnh Sơn La đƣợc biết đến là 

một địa phƣơng có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa để phát 

triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và 

nông nghiệp của tỉnh. 
ĐÁNH THỨC “NÀNG TIÊN NGỦ TRONG RỪNG” 

Xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương, huyện Mường La đã thực hiện công tác quy hoạch, 

đầu tư cơ sở hạ tầng cho du lịch. Đến nay, giao thông đường bộ nối các tuyến du 

lịch như: Thị trấn Ít Ong - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải (Yên Bái); thị trấn Ít 

Ong - Thủy điện Huội Quảng - Than Uyên (Lai Châu) đã được đầu tư nâng cấp. 

Cơ sở dịch vụ lưu trú được mở rộng, với 3 khách sạn và các nhà nghỉ tư nhân, 

homestay… đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ cho hàng trăm du khách mỗi ngày. 

Một trong những điểm du lịch thu hút nhiều du khách tới thăm quan, trải 

nghiệm trong năm qua là thị trấn Ít Ong và xã Ngọc Chiến. Đến với thị trấn Ít 

Ong, du khách được đi du thuyền ngắm cảnh lòng hồ sông Đà thăm quan Di tích 

hang Co Nong, Di tích Lịch sử Đồn Pom Pát, Thủy điện Sơn La, Bảo tàng Thủy 

điện, tắm suối khoáng nóng bản Hua Ít… 

Từ thị trấn Ít Ong di chuyển thêm khoảng 40km theo tuyến đường tỉnh 

109 đến xã Ngọc Chiến, du khách sẽ được tham quan Thủy điện Nậm Chiến, Di 

tích Lịch sử Đồn Mường Chiến, suối khoáng nóng bản Lướt, chiêm ngưỡng vẻ 

đẹp thơ mộng của rừng sơn tra Nậm Nghẹp, du lịch cộng đồng bản Pom Mỉn, 

cây sa mu nghìn tuổi, thưởng thức hát Then ở bản Tu Nguồng, hòa mình lễ hội 

Mừng Cơm Mới được tổ chức cuối tháng 8, đầu tháng 9 dương lịch hàng năm. 

Hoặc từ trung tâm huyện theo tuyến đường liên xã Mường Trai - Chiềng 

Lao - Hua Trai, du khách sẽ tới thăm quan Di tích Lịch sử Pom Đồn, du thuyền 

lòng hồ Thủy điện Sơn La, du lịch cộng đồng xã Mường Trai, tham quan hang 

Đán Đanh, du lịch cộng đồng xã Chiềng Lao, Thủy điện Huổi Quảng. Cùng với 

đó, huyện Mường La tiếp tục chỉ đạo các xã tổ chức Lễ hội “Kin khẩu mau” 

(Mừng cơm mới) tại xã Ngọc Chiến; phục dựng Lễ hội “Pang a” (Lễ hội tạ ơn) 

của dân tộc La Ha, xã Pi Toong; “Ngày hội văn hóa dân tộc Mông” tại xã 

Chiềng Công... qua đó góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc đồng bào 

các dân tộc. 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀ NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN 

Năm 2019, Mường La đã thu hút trên 185 nghìn lượt khách du lịch tới tham 

quan, trải nghiệm, trong đó lượng khách quốc tế gần 2.000 lượt, với doanh thu ước 

đạt 16,5 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú, điểm du lịch đã tạo việc làm cho hàng trăm lao 
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động địa phương, với mức thu nhập ổn định, đặc biệt là mô hình du lịch cộng đồng 

homestay - một loại hình du lịch mới xuất hiện trên địa bàn xã Ngọc Chiến nhưng 

đã thu hút rất đông du khách thập phương.  

Những kết quả về phát triển du lịch mà Mường La đạt được trong năm qua 

đáng khích lệ, tuy nhiên, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Thực tế tại các điểm 

du lịch, lượng khách lưu trú qua đêm, nghỉ dài ngày chưa nhiều... Để thúc đẩy du 

lịch phát triển, Mường La tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, 

quảng bá các sản phẩm du lịch; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải 

cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, 

kinh nghiệm về du lịch tới tìm hiểu, đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, 

tạo sự đa dạng cho các tuyến, tour du lịch của huyện. Cùng với đó, huyện tiếp tục 

tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, homestay bố trí 

thêm các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu 

biểu của địa phương để phục vụ du khách và tăng thêm thu nhập cho người làm du 

lịch và người dân sinh sống tại các điểm du lịch... 

Với tiềm năng, cộng với sự đầu tư bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, lĩnh 

vực du lịch huyện Mường La sẽ ngày một phát triển theo hướng đa dạng và nâng 

cao chất lượng các loại hình, sản phẩm du lịch, để Mường La trở thành điểm đến 

hấp dẫn trong hành trình du lịch khám phá vùng Tây Bắc.  

“Để thúc đẩy du lịch phát triển, huyện Mƣờng La luôn chú trọng theo 

hƣớng bền vững, phát huy thế mạnh địa phƣơng gắn với bảo tồn, phát huy 

bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc và bảo vệ môi trƣờng sinh thái.” - Ông 

Nguyễn Đức Thành, Bí thƣ huyện Mƣờng La. 
 

21. Đ.Thọ. SƠN LA: MỞ RỘNG ĐỐI TƢỢNG MUA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ 

NGUYỆN / Đ.Thọ // Lao động xã hội.- Ngày 01/3/2020.- Số 26.- Tr.2. 
 

Từ năm 2016 đến nay, bình quân hàng năm Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La phối 

hợp tổ chức trên 500 buổi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế 

đến các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, khu chợ, các tổ hợp tác tiểu thủ công, làng 

nghề để vận động người có thu nhập tham gia. Các đoàn thể ở địa phương cũng lồng 

ghép tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện trong hàng ngàn buổi sinh hoạt... 

Tính đến hết năm 2019, tỉnh Sơn La đã phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện 

lên gần 13.100 người, đạt 112,15% kế hoạch Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, tăng 

hơn 8.300 người so với năm 2018. Với kết quả này, tỉnh Sơn La đã vươn lên trở 

thành một trong 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 

xã hội tự nguyện. 
 

22. V. Hiền. SƠN LA: LIÊN TIẾP BẮT CÁC ĐỐI TƢỢNG TÀNG TRỮ, MUA 

BÁN TRÁI PHÉP MA TÖY / V. Hiền // Đại đoàn kết.- Ngày 02/3/2020.- Số 62.- 

Tr.10. 
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Vào lúc 19h ngày 29/2, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập 

chủ trì phối hợp với phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng 

Sơn La, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lóng Sập làm nhiệm vụ tại khu vực bản Phát, 

xã Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi 

tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 600 viên ma túy tổng 

hợp, 2 xe máy, 4 điện thoại di động. Trước đó, khoảng 6h30 cùng ngày tại khu vực 

bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La; Đồn Biên phòng Chiềng Sơn chủ trì, 

phát hiện bắt quả tang đối tượng Phàng A Chu, sinh năm 1999, trú tại bản Tân 

Thành, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép 

chất ma túy.  

  

23. Trà My. LIÊN TIẾP BẮT MA TÖY Ở BIÊN GIỚI / Trà My // Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 02/3/2020.- Số 4204.- Tr.2. 
 

Trong ngày 29/02, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La liên tiếp phát hiện nhiều 

đối tượng lên khu vực biên giới giáp với Lào để mua ma túy về bán kiếm lời. Cụ thể, 

lúc 6 giờ 30, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La, Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt đối tượng Phàng A Chu (sinh năm 

1999), đang vận chuyển 300 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy trên do đối tượng mua 

của một người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ tên) trên khu vực biên giới với giá 6 

triệu đồng, vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. 

Đến 19 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập 

phối hợp với cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại bản Phát, xã Lóng Sập, Mộc Châu, 

Sơn La cũng bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là 

Phàng Thị Dụ (sinh năm 1984) và Phàng Thị Vế (sinh năm 1986), thu giữ 600 viên 

ma túy tổng hợp. Hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới 

của một người phụ nữ (không biết địa chỉ) với số tiền 4,4 triệu đồng mang về để sử 

dụng.  
 

24. Sùng Thiên Long. SƠN LA: NẮNG NÓNG KÉO DÀI, PÖ CHỨN KHÁT 

CHÁY / Sùng Thiên Long // Nông thôn ngày nay.- Ngày 02/3/2020.- Số 53.- 

Tr.12. 
 

Do nắng nóng kéo dài, hiện nay, cuộc sống của hàng chục hộ dân tại bản 

Pú Chứn (xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đang bị đảo lộn vì 

thiếu nƣớc sinh hoạt. 
 HỐ TÍCH NƢỚC CẠN TRƠ ĐÁY 

Pú Chứn vốn là vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Cụm I, bản Pú Chứn có 15 

hộ dân sinh sống thì duy nhất hộ ông trưởng bản không phải là hộ nghèo. Từ lâu, 

nơi đây không có lấy một mó nước để uống. Để tồn tại được ở đây, hàng chục năm 
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qua, các hộ dân cùng hợp sức lại đào nên những hố tích nước mưa “khổng lồ” để 

phục vụ sinh hoạt. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Mua Sáu Chía (sinh năm 1948), ngao ngán bảo: 

“Tôi sống ở đây gần 70 năm nay, chưa có năm nào lại thiếu nước như năm nay. 

Nắng nóng kéo dài liên miên hàng tháng trời, không có lấy một giọt mưa. Những 

hố tích nước mưa của bà con cạn trơ đáy, đất nứt nẻ”. 

Theo anh Mùa Khua Cá, do không có lấy một mó nước để sinh hoạt nên các 

cụ ngày xưa sinh sống tại đây chỉ biết đào những hố nước “khổng lồ” để tích nước 

mưa. Mùa mưa đến, những chiếc hố này tích đầy nước cũng đủ cho người dân dùng 

nửa năm. Nhưng từ trước tết đến giờ không có lấy một giọt mưa, hố tích nước của 

các hộ dân ở đây đều cạn kiệt.  

“Chưa năm nào bà con lại thiếu nước trầm trọng như năm nay. Chúng tôi có 

thể thiếu điện, thiếu gạo ăn nhưng thiếu nước uống làm sao sống được đây” - anh 

Cá giãi bày. 

Cùng ông Chía đi xem các hố nước tích nước mưa - nơi cung cấp nước uống 

hàng chục năm qua cho 15 hộ dân nơi đây. Chúng tôi không khỏi giật mình bởi đó 

là những chiếc hố tích nước “khổng lồ” sâu và rộng từ 3 - 4m. Tiềm ẩn nguy hiểm 

rình rập đến tính mạng người dân đi lấy nước, đặc biệt là người già và trẻ em. 

Nói về sự nguy hiểm của những chiếc hố tích nước, anh Mua Nỏ Thào -  

Trưởng bản Pú Chứn, cho biết: “Biết những chiếc hố này tiềm ẩn nguy hiểm rình 

rập nên trong các cuộc họp bản, chúng tôi đã quán triệt tới các hộ dân không được 

cho người già, trẻ em đi lấy nước”. 

Anh Thào cho biết thêm: Gia súc, gia cầm đều đã bị rơi xuống những chiếc 

hố này. Con nào may mắn được người dân phát hiện và cứu được thì sống. Còn 

việc chuột, dúi, rắn chết trong hố là chuyện hết sức bình thường. Người dân cũng 

nhận thức được rằng uống thứ nước có động vật chết là mất vệ sinh và không an 

toàn nhưng không còn cách nào khác nên bà con đành chấp nhận. 
ĐI HÀNG CHỤC CÂY SỐ “XIN” NƢỚC  

Anh Mùa Khua Cá bộc bạch: “Để có nước sinh hoạt, tôi và nhiều hộ dân 

nghèo tại đây phải bán con lợn, con gà lấy tiền mua xăng đi hàng chục cây số xin 

nước ở các bản khác. Nếu cứ tình trạng khát nước như này, mấy tháng nữa chắc 

lợn, gà người dân cũng đi hết. Nghèo lại hoàn nghèo”. 

Đang cặm cụi cúi múc từng gáo nước vàng khè còn sót lại dưới đáy từ cái hố 

nước sâu hun hút đổ vào can 20 lít, chị Vàng Thị Lúa nói: “Hơn 2 tháng nay, 2 hố 

tích nước của nhà tôi cạn trơ đáy. Còn nước này đục lắm. Để dùng được, tôi đổ ra 

chậu đợi bùn lắng xuống rồi múc lấy phần trên dùng thôi”. 

Những ngày này, cuộc sống của hàng chục hộ dân ở cụm I, bản Pú Chứn 

đang bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt. Theo Trưởng bản Pú Chứn: Để có nước 

đảm bảo nhu cầu ăn, uống chưa nói đến tắm, giặt, ông và bà con phải đi hàng chục 
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cây số xuống xin nước ở các bản vùng thấp. Người nào quen biết thì xin được. 

Người nào không quen biết thì xuống chở nước suối Nặm Nhứ về dùng. 

“Không có nước ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. 

Đi làm nương cũng chẳng được ở nhà cũng chẳng xong. Chúng tôi ngày nào cũng 

phải bỏ ra vài chục nghìn mua xăng đi chở từ 3 - 4 chuyến nước mới đủ dùng. Nhà 

đã nghèo rồi lại càng nghèo thêm” - ông Thào lắc đầu nói. 

“Nguyện vọng của người dân chúng tôi không có gì khác ngoài mong muốn 

được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng các bể chứa nước để khắc phục được 

những khó khăn trên. Không có cái khổ nào bằng thiếu nước sinh hoạt. Hàng chục 

năm qua, bà con đã đề nghị rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín” - anh 

Thào bày tỏ.  
 

25. Hoàng Nam. THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA: GIA ĐÌNH LIỆT SỸ 15 

NĂM ĐI ĐÕI ĐẤT CHƢA ĐƢỢC GIẢI QUYẾT / Hoàng Nam // Ngƣời cao 

tuổi.- Ngày 03/3/2020.- Số 45.- Tr.12. 
 

BÀI 1: CẤP “ KHỐNG” SỔ ĐỎ NHƢNG CHƢA THU HỒI GIẢI QUYẾT DỨT 

ĐIỂM 

Báo Ngƣời cao tuổi nhận đƣợc đơn của bà Đàm Thị Tƣơi, chồng là ông 

Nguyễn Văn Tƣởng, ở tổ 4, phƣờng Quyết Tâm, thành phố Sơn La, phản ánh 

về việc 15 năm, gia đình bà bị gia đình bà Nguyễn Thị Thu (đã chết) và các con 

bà Thu chiếm 28m2 đất liền kề. Mặc dù, gia đình nhiều lần có đơn gửi các cấp 

chính quyền tỉnh Sơn La, nhƣng vẫn chƣa đƣợc giải quyết dứt điểm… 

Trao đổi với phóng viên báo Người cao tuổi, bà Đàm Thị Tươi cho biết, bà 

là con của liệt sỹ Đàm Văn Tặng. Năm 1989, bà cùng chồng nhận chuyển nhượng 

210m2 đất của bà Trịnh Thị Thao (tức bà Hán) được thể hiện trong tờ bản đồ ký 

hiệu F48-100 số 45-5, đo vẽ vào ngày 20/3/1994, thuộc xã Chiềng Cơi, nay là 

phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La. Ngày 11/7/1994, UBND thị xã Sơn La 

kiểm tra đo đạc tổng diện tích 210m2, đến ngày 03/10/1994, gia đình bà được 

UBND tỉnh Sơn La cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên 

Nguyễn Văn Tưởng (chồng bà Tươi). 

Năm 2004, Nhà nước mở rộng Quốc lộ 6 lấy một phần đất của gia đình  

bà Tươi. Sau đó, gia đình bà Tươi làm nhà tạm để ở, diện tích còn lại chưa sử 

dụng thì bị gia đình ông Trần Quyết Tâm (con trai bà Thu, hộ liền kề) chửi, bới, 

đập phá... cản trở xây dựng. Trước tình hình trên, gia đình bà Tươi đã có đơn gửi 

các cơ quan chức năng. 

Sự việc đang trong thời gian giải quyết, gia đình bà Tươi tá hỏa, phát hiện, 

ngày 07/9/2004, UBND thị xã Sơn La có Quyết định số 644/QĐ-UB về việc cấp sổ 

đỏ cho 89 hộ gia đình ở phường Quyết Tâm. Theo Quyết định này, Thành phố Sơn 

La cấp 4 sổ đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Thu (hiện bà Thu đã chết) và các con 

bà Thu (bao gồm: Bà Trần Thị Thanh, Trần Thị Thành, ông Trần Quyết Tâm và bà 
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Trần Thị Thủy). Nhưng khi cấp sổ đỏ cho bà Thu và các con bà Thu, ông Bùi Đức 

Hải, nguyên Chủ tịch Thị xã Sơn La đã cấp “khống” thành 5 sổ đỏ. Việc cấp 

“khống” thêm 1 sổ đỏ cho gia đình bà Thu đã lấy đi 28m2 đất của gia đình bà Tươi. 

Tuy nhiên, việc chưa được giải quyết thì ông Trần Quyết Tâm, con của bà 

Thu ngang nhiên xây dựng ngôi nhà 3 tầng và xây tường rào bao quanh phần diện 

tích đang tranh chấp, bất chấp pháp luật và chính quyền địa phương. Phải chăng các 

văn bản quyết định của các cấp chính quyền Sơn La chưa đủ sức “răn đe” hay có sự 

“chống lưng” từ phía các cơ quan chức năng? 

Sau nhiều năm, có đơn tới các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La, phải đến năm 

2010, UBND Thành phố Sơn La mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại tố 

cáo chấp nhận hủy bỏ 1 phần Quyết định số 644/QĐ-UB về việc cấp sổ đỏ cho bà 

Trần Thị Thủy, xóa tên bà Trần Thị Thủy kèm theo Quyết định số 644, nhưng 

UBND Thành phố Sơn La không khôi phục nguyên trạng diện tích 28m2 đất cho 

gia đình bà Tươi. 

Trao đổi với phóng viên, bà Tươi cho rằng: “Đến nay, đã 15 năm ròng rã viết 

đơn, gửi đến các cơ quan công quyền tỉnh Sơn La nhưng vẫn chưa được giải quyết 

dứt điểm. Chính tôi bị một số người ở các cơ quan công quyền này “lừa”. Họ bảo 

tôi không đồng tình thì kiện ra tòa án. Nhưng, không biết rằng bao nhiêu năm tôi đi 

kiện “nhầm”. Bởi, UBND phường Quyết Tâm và UBND Thành phố Sơn La cấp sổ 

đỏ sai thì họ phải giải quyết. Làm gì có chuyện cấp sai xong nhận để đấy? Thế các 

ông Chủ tịch phường, Chủ tịch Thành phố Sơn La làm sai là không phải chịu trách 

nhiệm?”. 

Để làm rõ vụ việc, báo Người cao tuổi đã liên hệ làm việc với UBND Thành 

phố Sơn La, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La. Chúng tôi tiếp tục thông tin 

nội dung vụ việc trên. 
 

26. Xuân Mai. CHẶT ĐỨT ĐƢỜNG DÂY MA TÖY TỪ SƠN LA VỀ HÀ NỘI 

/ Xuân Mai, Vũ Linh // Công an nhân dân.- Ngày 03/3/2020.- Số 5332.- Tr.5. 
 

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối 

hợp với Công an Thành Phố Hà Nội vừa triệt phá thành công đƣờng dây mua 

bán ma túy liên tỉnh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập đƣợc, cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và 

bắt tạm giam 4 đối tƣợng về hành vi phạm tội trên. 
VẬN CHUYỂN MA TÖY BẰNG XE KHÁCH, TRẢ TIỀN QUA TÀI KHOẢN 

Trong thời gian làm công trình nước sạch tại bản Co Tang, xã Mường Chùm, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Vũ Trọng Đại (sinh năm 1990, trú tại xã Chiềng 

Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) quen biết Hàng A Sú (sinh năm 1982), khi đó 

đang là Bí thư chi bộ bản Co Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn 

La, là người giám sát công trình. Trong quá trình quen biết, Hàng A Sú nhờ Đại 

giới thiệu cho anh ta khách hàng có nhu cầu mua ma túy... Trước đó, qua các mối 
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quan hệ xã hội, Đại biết Đặng Trọng Dũng (sinh năm 1974, trú tại cụm 11, Võng 

Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) và biết Dũng là đối tượng nghiện hút, bán lẻ ma túy trên 

địa bàn nên Đại đứng ra liên hệ giới thiệu Sú với Dũng để hai đối tượng này giao 

dịch với nhau. 

Đầu tháng 9/2019, Sú nhờ Đại đưa đến nhà Dũng trao đổi việc mua bán trái 

phép chất ma túy. Trong quá trình trao đổi, Sú hứa nếu việc mua bán ma túy trót lọt 

sẽ trả công cho Đại hậu hĩnh. Vì hám lời, Đại đồng ý, sau đó cùng Sú đi xe khách 

từ thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn xuống ngã ba Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội) 

rồi vào nhà Dũng. Hôm đó, Sú và Đại ngủ qua đêm ở nhà Dũng, các đối tượng đã 

bàn bạc nhau việc mua bán trái phép chất ma túy. 

Dũng đã hỏi mua của Sú 1kg ketamine và 1kg ma túy đá, Sú nhận lời và liên 

lạc với người chú họ là Cứ A Páo (sinh năm 1991, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La) hỏi giá tiền. Qua trao đổi, Páo cho biết giá là 345 triệu đồng/lkg ketamin và 175 

triệu đồng/lkg ma túy đá... Sau khi thỏa thuận giá với Dũng, Sú liên lạc với Páo 

chuyển ma túy qua xe khách xuống thị trấn Xuân Mai giao cho Sú. Về phần Páo, 

sau khi nhận được đơn đặt hàng, đối tượng đã liên hệ với một đối tượng người 

Mông mua 1kg ketamine với giá 200 triệu đồng và 100 triệu đồng/lkg ma túy đá rồi 

gửi xe khách xuống Xuân Mai giao Sú và Đại mang về cho Dũng. Sau khi nhận 

hàng, Dũng gửi vào tài khoản của Sú 500 triệu đồng. Sau khi rút toàn bộ số tiền 

trên, Páo chia cho Sú 30 triệu đồng. Khoảng 4 ngày sau đó, Đại sang bản Co Tang 

thì được Sú chia cho 10 triệu đồng. Khoảng một tuần sau, Dũng gọi điện cho Sú đặt 

mua 1kg ma túy đá. Sau khi nhận đơn hàng, Sú liên lạc với Páo và cho Páo số điện 

thoại của Dũng để đối tượng này gửi hàng qua xe khách cho Dũng. Sau khi nhận 

hàng, Dũng đã gửi cho Sú 170 triệu đồng, số tiền này Páo đã cho Sú 20 triệu đồng, 

đã sử dụng chi tiêu và trả nợ hết. 
PHÁ ÁN 

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm 

về ma túy có thông tin về một đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Hà Nội. 

Quá trình theo dõi, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn 

La bắt giữ Mùa A Dê (sinh năm 1974) cùng tang vật là 148 túi hồng phiến, có trọng 

lượng là 2.734,49g cùng một số tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối 

tượng. Sau khi Dê bị bắt, Cư A Páo cũng nhanh chân cao chạy, xa bay... Căn cứ 

vào lời khai của Dê, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh 

khám xét khẩn cấp nơi ở của Páo. Quá trình khám xét đã thu giữ tang vật là 1 khẩu 

súng K59 cùng một số công cụ, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của 

đối tượng... 

Việc bắt giữ Páo gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây 

án. Quá trình rà soát, qua nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, các trinh sát 

Đội 3, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện 

đối tượng ẩn náu trong một lán nương của gia đình. Sau khi tính toán các phương 
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án đảm bảo an toàn, Đội 3 đã lựa chọn thời điểm bắt giữ là lúc đối tượng rời khỏi 

nhà. Tại cơ quan công an, Páo khai từ tháng 7 đến tháng 9/2019, Páo đã cùng với 

Sú và một đối tượng tên là Đại ở Chiềng Sang, mua 2 kg ma túy đá và lkg ketamine 

với đối tượng tên là Dũng ở Hà Nội. Căn cứ vào lời khai của đối tượng, tổ công tác 

của phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ và 

khởi tố đối tượng Hàng A Sú vào ngày 20/12/2019. Từ lời khai của Sú, bằng các 

biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn 

La xác định Đại đang chuẩn bị làm hộ chiếu sang Nhật Bản lao động nên đã bám 

sát, bắt giữ Đại khi đối tượng từ Hà Nội lên Sơn La làm hộ chiếu. 

Song khó khăn nhất là việc bắt giữ Dũng, đối tượng có một tiền án về tội 

mua bán trái phép chất ma túy. Với bản chất của kẻ từng ra tù vào tội, Dũng biến 

nhà riêng thành một pháo đài bất khả xâm phạm để mua bán trái phép chất ma túy. 

Cụ thể, đối tượng xây dựng “boongke” trên tầng 3 nhà ở, với hàng rào sắt, cửa sắt, 

và một số đàn em tiếp tay cho hành vi mua bán “cái chết trắng”. Trong trường hợp 

có “khách hàng” cần mua ma túy, Dũng sẽ cho đàn em nhận tiền rồi cho vào túi rồi 

anh ta kéo tiền lên tầng 3 rồi mới thả ma túy xuống... Hoạt động phức tạp về ma túy 

của Dũng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước đó, 

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã nhiều lần tổ chức triệt phá nhưng không có 

kết quả. Sau gần một ngày đêm nghiên cứu phương thức và thủ đoạn hoạt động của 

đối tượng, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La và 

Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp bắt giữ đối tượng; vào thời điểm đó, đã thu 

giữ tang vật chứng là 137 gói ma túy. Quá trình đấu tranh, Dũng khai nhận hành vi 

phạm tội như trên. Sau khi phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an 

tỉnh Sơn La triệt phá ổ nhóm trên, người dân sinh sống tại cụm 11, xã Võng Xuyên, 

huyện Phúc Thọ đã gửi thư khen ngợi cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La. 
 

27. Minh Phƣợng. KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÕNG, CHỮA CHÁY VÀ DÂN 

PHÕNG TẠI SƠN LA / Minh Phƣợng // Công an nhân dân.- Ngày 04/3/2020.- 

Số 5333.- Tr.3. 
 

 Ngày 03/3, Đoàn Công tác của Bộ Công an do đồng chí Đại tá Nguyễn 

Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ 

cứu nạn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc kiểm tra, 

khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. Tỉnh Sơn La hiện có 2.173 cơ sở thuộc diện quản lý về công tác 

phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Hiện toàn tỉnh có 2.596 đội dân 

phòng với 32.804 đội viên ở địa bàn nông thôn và thành thị. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Khương đề nghị trong 

thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành, lực lượng chức 

năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng 
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cháy chữa cháy, xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy chữa 

cháy. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa 

cháy; kiểm tra đôn đốc việc chấp hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy 

chữa cháy. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Sơn La khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, 

thành phố quan tâm đầu tư, kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, tập 

trung đầu tư cho lực lượng dân phòng và “Cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa 

cháy”. Đề nghị đoàn công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Công an tiếp tục quan 

tâm đầu tư, trang bị bổ sung các dụng cụ, phương tiện phục vụ chữa cháy và cứu 

hộ cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn 

tỉnh Sơn La...  
 

28. Minh Khôi. NGƢỜI GIÀU NHẤT VÙNG NHỜ BIẾT “CHÔN VÀNG TỪ 

20 NĂM TRƢỚC” / Minh Khôi // Đời sống và Pháp luật.- Ngày 07/3/2020.- Số 

10.- Tr.19. 
 

Nhờ biết nhìn xa trông rộng, từ hàng chục năm trƣớc, khi còn đói 

nghèo, mặc kệ ngƣời đời chê bai, ông Thiệp đã ngày ngày lên núi trồng cây để 

giờ thành tỷ phú của vùng. 

Ông Bùi Văn Thiệp ở bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La, là tấm gương tiêu biểu của việc làm giàu nhờ biết tận dụng tài nguyên 

rừng đồi. Hai vợ chồng ông hiện sở hữu 18ha rừng toàn những cây gỗ quý như 

nghiến, lát, tếch, lõi thọ... có tuổi đời hơn 20 năm, giá trị hàng tỷ đồng. 

Ông Thiệp cho biết, từ những năm 1996, ông đã ngày ngày “mò” lên núi đá 

trồng cây gỗ nghiến, cây gỗ lát dù mọi người gọi là “khùng” do gia cảnh đói nghèo, 

ăn không đủ no. “Năm 1996, Đảng và Nhà nước có chủ trương giao đất, giao rừng 

cho các hộ dân sinh sống gần rừng, tôi đã mạnh dạn nhận 18ha để chăm sóc và bảo 

vệ. Khi đó, rừng ở 2 núi đằng sau nhà chủ yếu đồi trọc, cây bụi và dây leo, những 

cây gỗ nghiến cổ thụ người ôm không xuể gần như bị phá hết, chỉ còn lại các cây 

nghiến con to bằng cổ tay”, ông Thiệp kể. 

Sau khi được giao rừng, ngày ngày ông Thiệp lại ngược dốc lên núi, cứ chỗ 

nào trống là ông nhổ thêm cây nghiến và mua thêm cây lát ở ngoài về trồng. Cứ 

như vậy, ngày qua ngày, ông Thiệp đã trồng được gần 1.000 cây gỗ nghiến; trên 

1.300 cây gỗ lát. 

Ông Thiệp chia sẻ thêm: “Năm 2002, 18ha rừng được giao cho gia đình tôi 

chính thức được cấp sổ đỏ. Lúc này, tôi mua thêm cả nghìn cây tếch và cây gỗ lõi 

thọ về trồng. Sau hơn 20 năm trồng và chăm sóc, đến nay, số lượng cây nghiến, cây 

lát to nhất cũng đạt chu vi khoảng 40cm; còn lại cây tếch, lát cũng to bằng thân 

người trưởng thành”. 
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Và khu rừng ông vất vả trồng nên ngày nào giờ đã không phụ lại chủ nhân 

của chúng. Chưa nói đến giá trị tiền tỷ của những cây gỗ quý, mỗi năm, cứ “đều 

như vắt chanh” ông Thiệp lại bỏ túi 9 triệu đồng từ tiền chi trả dịch vụ môi trường 

rừng từ ngành chức năng do khu rừng thuộc lưu vực sông Đà. 

Có giá trị là vậy nhưng ông Thiệp chưa có ý định chặt rừng bán gỗ. Gia đình 

ông Thiệp còn có 3ha đất trồng chè, cà phê, mận hậu, đào và 1ha cây cà phê mang 

lại giá trị kinh tế khả quan. Mặc dù vậy, phần lớn thu nhập chính của ông lại đến từ 

cây sa nhân trồng xen dưới tán rừng gỗ quý. 

“So với các loại cây trồng khác, sa nhân là cây có giá trị kinh tế cao nhất và 

đầu tư ít nhất. Năm 2016, với diện tích 5.000m2 đất trồng sa nhân, nhà mình thu 

được 3 tạ quả khô. Với giá 1 triệu đồng/cân khô lúc đó, tôi cũng đút túi 300 triệu 

đồng. Mặc dù, năm 2017, sa nhân mất mùa và xuống giá nhưng vẫn có hơn trăm 

triệu tiền lãi để tiêu pha. Mà cây sa nhân nó mọc dưới tán rừng gỗ, mình chỉ chăm 

sóc, phát cỏ chứ có mất chi phí gì nhiều...” - ông Bùi Văn Thiệp phấn khởi nói. 

Theo ông Bùi Văn Thiệp, trồng cây sa nhân, trách nhiệm giữ rừng và bảo vệ 

rừng cực kỳ tốt. Vào mùa khô ông Thiệp cùng với nhân công mỗi người, một ngày 

phải trực gần như 24/24 trên rừng để bảo vệ “miếng cơm” của mình. “Mùa hanh 

khô, cán bộ kiểm lâm lo gấp 10 lần thì tôi lo gấp 100 lần bởi nếu xảy ra cháy rừng 

tôi là người thiệt hại hơn cả. Ngày nào tôi cũng phải tuần rừng 24/24. Những ngày 

bận quá thì phải móc hầu bao ra thuê người khác trông coi hộ, nếu xảy ra cháy là 

mất ăn ngay...” - ông Thiệp bộc bạch. 

Đứng dưới tán rừng gỗ quý cao vút tỏa bóng mát, ông Thiệp quả quyết: 

“Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ tốt khu rừng của mình và 

trồng mới thêm những diện tích đất trống còn lại để khôi phục những cánh rừng 

nguyên sinh trước đây. Qua đó, góp phần giữ gìn “lá phổi xanh” chung cho mọi 

người...”. 

  




