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01. Hà Hoàng. ĐỔI ĐỜI KHI TRỒNG BẮP CẢI VIETGAP / Hà Hoàng //     

Nông thôn ngày nay.- Ngày 05/3/2020.- Số 56.- Tr.13. 
  

Đến thăm vƣờn rau bắp cải của ông Đặng Ngọc Lâu (xã Đông Sang, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) - một trong những vƣờn rau đƣợc trồng theo 

quy trình VietGAP có tiếng, chúng tôi thực sự kinh ngạc khi ông tiết lộ: Sau 

khi trừ chi phí, ông lãi 160 triệu đồng/năm. 

CẢ LÀNG LÀM VIETGAP 

Từ lâu xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, được biết đến là địa phương có 

nhiều mô hình trồng rau bắp cải và các loại cây trồng ngắn ngày theo quy trình 

VietGAP mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều nông hộ. Gia đình ông Đặng 

Ngọc Lâu là 1 hộ điển hình trong phát triển kinh tế từ trồng rau bắp cải VietGAP. 

Ông Đặng Ngọc Lâu chia sẻ: “Tôi trồng rau cũng được hơn 20 năm nay rồi, 

nhưng trồng rau cải bắp theo quy trình VietGAP thì bắt đầu từ năm 2011. Tôi thấy 

trồng rau tốn ít chi phí và công chăm sóc, đầu ra cho sản phẩm tương đối ổn định, 

thu nhập của gia đình mỗi năm khá cao. Nếu so với trồng ngô thì lợi nhuận từ trồng 

rau cao gấp 2 - 3 lần”. 

Để vườn rau phát triển xanh tốt, ông Lâu đã đầu tư vốn mua máy bơm và 

xây dựng hệ thống tưới nước tự động cho 3.000m2 đất vườn. Nhờ đó, vườn rau của 

gia đình ông luôn sinh trưởng tốt. Từ chỗ hộ có nguồn thu nhập trung bình, đến nay 

gia đình ông Lâu đã vươn lên trở thành một trong những hộ khá giả nhất bản Tự 

Nhiên, xã Đông Sang. 

Chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc rau bắp cải, ông Đặng Ngọc Lâu, cho biết: 

“Trước khi gieo hạt cải bắp, tôi thường ngâm hạt giống vào nước ấm 50 độ C 

khoảng 20 phút, sau đó đem ngâm nước lạnh khoảng 10 giờ, lượng hạt gieo 1,5 - 

2g/m2. Gieo xong tôi phủ lên đất một lớp rơm dày từ 2cm, sau đó tưới đẫm nước từ 

2 lần/ngày”. 

Khi hạt nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất, Ông Lâu bắt đầu tưới vườn bằng hệ 

thống nước tự động. Thời điểm rau cải bắp cao khoảng 8cm, ông nhổ tỉa những cây 

còi cọc để mật độ cách cây từ 3cm. Sau mỗi lần nhổ tỉa, kết hợp tưới thúc bằng 

phân chuồng ủ mục, NPK… Với quy trình như vậy, vườn rau cải bắp của gia đình 

ông lúc nào cũng tươi tốt, ít sâu bệnh”. 

QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGUỒN NƢỚC SẠCH 

Theo kinh nghiệm của ông Lâu, trồng rau bắp cải theo quy trình VietGAP 

tuyệt đối không được sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt gia đình, 
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nước các trang trại chăn nuôi, các lò giết mổ gia súc, nước phân tươi... để tưới trực 

tiếp cho vườn rau. 

Khi rau cải bắp cuốn lá, người trồng cần tỉa bỏ lá già cho các luống rau được 

thoáng, hạn chế sâu bệnh làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của rau. Đến thời 

điểm rau bắp cải cuốn chặt, mặt bắp mịn, lá xếp phẳng và căng thì cần tiến hành 

thu hoạch ngay. 

“Tôi được cấp giấy chứng nhận sản xuất rau VietGAP từ năm 2011. Mỗi 

năm tôi trồng 8 lứa. Đến vụ thu hoạch, 1 phần tôi bán cho Hợp tác xã Rau an toàn 

Tự Nhiên, phần còn lại tôi bán cho các thương lái ở Thành phố Sơn La và các siêu 

thị lớn ở Hà Nội. Vì trồng rau cải bắp theo quy trình VietGAP, nên sản phẩm của 

gia đình tôi luôn bán được giá cao và ổn định. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi 160 triệu 

đồng/năm”. Ông Lâu cho biết thêm. 

Khác với sản xuất rau thông thường, sản xuất rau cải bắp an toàn theo hướng 

VietGAP đòi hỏi những yêu cầu khắt khe trong quá trình sản xuất. Ngoài việc đảm 

bảo các tiêu chuẩn về đất trồng, nước tưới, khâu giám sát đầu vào, quy trình trồng 

chăm sóc, đến khâu thu hoạch tiêu thụ sản phẩm đều phải đảm bảo theo các tiêu 

chuẩn quy định. Vì vậy, đòi hỏi phải có một mô hình trồng rau an toàn thích hợp 

mới đảm bảo được các tiêu chuẩn quy định. 

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Đông 

Sang, cho biết: “Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng rau bắp cải theo 

hướng VietGAP, nên nhiều năm nay gia đình ông Lâu đã có kinh tế khá giả, nuôi 

các con ăn học, trưởng thành. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận 

động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang trồng rau theo 

hướng VietGAP, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế vươn lên làm giàu”. 
 

02. Nguyễn Cƣờng. MƢA ĐÁ, GIÔNG LỐC VÀ LŨ QUÉT GÂY THIỆT HẠI 

TẠI SƠN LA / Nguyễn Cƣờng // Đại đoàn kết.- Ngày 05/3/2020.- Số 65.- Tr.14. 
 

Trong đêm 02 và sáng 03/3, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa đá, giông 

lốc ở nhiều nơi, gây thiệt hại nặng về nhà ở và sản xuất nông nghiệp của người dân. 

Tại huyện Bắc Yên, mưa to đã gây ra lũ quét tại suối Thì thuộc bản Ngậm và suối 

Mong thuộc bản Mong, xã Song Pe, cuốn trôi nhiều gia súc của người dân. Tại một 

số xã thuộc các huyện Sông Mã, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Thuận 

Châu, Yên Châu, mưa đá và giông lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở và tài sản 

của nhân dân. 
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Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, tính đến 16 giờ ngày 03/3, mưa đá, giông lốc 

trên địa bàn tỉnh đã làm hư hại 317 ngôi nhà, trong đó 1 ngôi nhà bị sập và 316 nhà 

khác bị tốc mái. Mưa đá, giông lốc và lũ quét trên địa bàn tỉnh cũng làm 1,3ha lúa 

và 2.000m2 bắp cải bị dập nát hoàn toàn; 335ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; gần 200 

con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi... Ngoài ra, mưa đá, giông lốc cũng làm 

2 điểm trường bị ảnh hưởng. Ước tính, thiệt hại trên địa bàn tỉnh Sơn La lên tới hơn 

10 tỷ đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn các huyện, xã của tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra thực tế tại địa bàn. 

Trước mắt, tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục các nhà ở bị tốc 

mái, tìm kiếm gia súc bị cuốn trôi, sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.  
 

03. Văn Chiến. MƠ ƢỚC CỦA CÔ TRÕ MẦM NON HỌC TRONG NHÀ 

KHO CŨ KỸ / Văn Chiến // Nông Thôn ngày nay.- Ngày 06/3/2020.- Số 57.- 

Tr.6. 
 

Từ nhiều năm nay, cô và trò điểm Trƣờng Mầm non Hang Mon, thuộc 

Trƣờng Mầm non Hoa Mai (xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) 

phải học trong lớp học chật chội, dột nát. Có đƣợc lớp học kiên cố đang là 

niềm khao khát của giáo viên, phụ huynh học sinh ở bản vùng cao còn nhiều 

khó khăn này. 

XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG 

Từ thị trấn Yên Châu, vượt qua quãng đường đèo dốc ghập ghềnh, dài gần 

40km, chúng tôi đã có mặt tại điểm trường Mầm non Hang Mon, bản Hang Mon, xã 

Phiêng Khoài (Yên Châu, Sơn La). Đập vào mắt chúng tôi là những ngôi nhà cấp 4 

cũ kỹ, nhuốm màu thời gian. 

Đứng ở giữa sân, chỉ tay vào một ngôi nhà cấp 4 xập xệ, với những vết loang 

lố trên tường, cô giáo Vũ Thị Thắm - giáo viên điểm trường Hang Mon, ngậm ngùi 

chia sẻ: “Khó khăn, vất vả lắm các anh ạ! Ngôi nhà này được xây dựng đã lâu, đã và 

đang xuống cấp nghiêm trọng. Năm nào, nhà trường cũng phải tu sửa, khi thì đảo lại 

ngói, lúc lại phải thay kèo cột... Cũng may là có sự chung tay, giúp sức của các bậc 

phụ huynh. Khổ nhất là những lúc trời mưa to, gió lớn, sợ nhà sập, nguy hiểm đến 

tính mạng cô trò, chúng tôi phải tức tốc di chuyển các cháu sang lớp học bên cạnh”. 

Đúng như lời cô giáo Thắm chia sẻ, lớp học của các bé mầm non nơi đây khá 

chật chội, nhưng ngăn nắp. Trong căn phòng rộng chừng 20m2, đồ dùng học tập, 

chăn gối của các cháu được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Xung quanh tường, trần nhà 

được lót bạt gần kín, còn hở một bên hồi đã tróc hết vữa. “Tường nhà bong tróc hết 
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lớp vữa từ nhiều năm nay. Nhà trường cũng muốn thuê thợ về trát lại nhưng “lực bất 

tòng tâm” vì không có kinh phí. Để cô trò khỏi phải hứng chịu bụi bặm từ tường, mái 

nhà rơi xuống, bố mẹ các bé đã đóng góp tiền mua bạt lót tạm, nhưng cũng chỉ đỡ 

được phần nào thôi” - cô giáo Thắm cho hay. 

ĐIỂM TRƢỜNG KHÓ KHĂN NHẤT 

Cô giáo Lê Thị Hậu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, cho biết: 

“Trường Mầm non Hoa Mai có 13 điểm trường, với tổng số hơn 600 học sinh. Điểm 

trường nào cũng gặp khó khăn về cơ sở vật chất, nhà lớp học, song khó khăn nhất là 

điểm trường Hang Mon. 

Do thiếu nhà lớp học nên điểm trường này mới chỉ tiếp nhận các bé từ 3 - 5 

tuổi, còn đối với nhóm trẻ dưới 3 tuổi thì phụ huynh phải đem gửi ở điểm trường 

cách đây chừng 3km, đi lại khá vất vả. 

Điểm trường Hang Mon hiện có 3 lớp, với tổng số gần 80 học sinh là con em 

của người dân các bản: Hang Mon 1, Hang 2 và bản Huổi Phai. Hầu hết các phòng 

học ở đây đều đã xuống cấp”. 

“Trong 3 phòng học ở điểm trường này thì chỉ có 1 phòng học là được xây 

dựng theo tiêu chuẩn. Hai căn nhà cấp 4 cũ kỹ kia là của hợp tác xã, được xây dựng 

chừng 30 năm. Trong 2 căn nhà đó, có 1 căn là nhà kho để phân bón và thuốc trừ 

sâu. Đầu những năm 2000, xã bàn giao 2 căn nhà cho nhà trường sử dụng làm nhà 

lớp học cho các cháu học sinh trong bản. Trước khi đón các cháu đến lớp, nhà trường 

đã cho sửa sang lại, làm nền ximăng, bịt kín các lỗ thông hơi sát chân tường nhà. Do 

xã, huyện còn nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện để xây nhà lớp học mới cho các 

cháu. Rất mong các nhà hảo tâm tài trợ xây dựng nhà lớp học kiên cố, giúp các cháu 

có nơi học tập tốt hơn” - cô Hậu bày tỏ. 

Cũng theo cô giáo Vũ Thị Thắm, không chỉ thiếu nhà lớp học, điểm trường 

Hang Mon còn thiếu cả nhà vệ sinh. Gần 80 cháu mà chỉ có 1 nhà vệ sinh bé xíu, nên 

việc vệ sinh cá nhân của các cháu rất bất tiện.  

Đưa con đến lớp, chúng tôi lo lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào. Người 

dân 3 bản, ai cũng khao khát có được nhà lớp học kiên cố để có thể yên tâm gửi con 

đến trường. Mong các đơn vị từ thiện đầu tư xây dựng cho bản phòng học kiên cố để 

con em có điều kiện học tập tốt hơn, an toàn hơn”. Chị Đinh Thị Thu - Người dân 

Bản Hang Mon 1. 
 

04. Minh Thịnh. SƠN LA: TRƢỜNG HỌC CHỜ NGÀY TÁI GIẢNG / Minh 

Thịnh // Giáo dục thời đại.- Ngày 07/3/2020.- Số 58.- Tr.7. 
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Sau 4 ngày cho học sinh nghỉ học, ngày 6/3, UBND tỉnh Sơn La quyết định 

cho học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đi học trở 

lại từ ngày 9/3. 

Theo nội dung Công văn số 605/UBND-KGVX ban hành ngày 06/3/2020, 

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành 

phố thông báo cho học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên 

đi học trở lại từ ngày 09/3/2020. Riêng học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 17/3/2020. UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu Sở 

Giáo dục và Đào tạo và các địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức phun thuốc khử 

trùng tại các trường học trước khi học sinh trở lại trường. Ngoài ra, các đơn vị có 

trách nhiệm chỉ đạo các trường dạy bù cho học sinh vào thời gian thích hợp để 

đảm bảo chương trình giáo dục theo quy định. 

“Chúng tôi cập nhật thông tin chỉ đạo của Sở và của tỉnh 24/24 giờ. Nhà 

trường luôn chủ động kế hoạch chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để đón học sinh 

trở lại trường”, cô Nguyễn Thị Thư, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông  

Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu cho biết. 

Cũng theo cô Thư, nhà trường duy trì tốt việc giao bài tập trực tuyến khi 

học sinh nghỉ học. Còn thầy cô vẫn có mặt ở trường để chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ 

sinh trường lớp nên quyết định của tỉnh cũng không làm khó với giáo viên và nhà 

trường. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, nhiều gia đình học sinh sống rải rác ở các khu 

vực xa trung tâm, giao thông cách trở. Ngày nghỉ, các em theo bố mẹ lên nương, 

việc liên lạc với các em sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Tương tự, Trường Trung học Phổ thông Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La 

có 1.151 học sinh, sinh sống ở Thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn. Bởi vậy, 

việc huy động học sinh đến lớp gặp nhiều khó khăn. 

“Ngoài việc duy trì công tác vệ sinh trường, lớp học, giáo viên thường 

xuyên kết nối thông tin, liên lạc với học sinh để chủ động thực hiện các ý kiến chỉ 

đạo từ trên. Bởi vậy, cho học sinh trở lại trường vào ngày 09/3 không gây khó 

khăn hay xáo trộn. Trong hai ngày thứ 7 và Chủ nhật, thông qua Zalo, Facebook, 

giáo viên sẽ thông báo tới hơn 1.000 học sinh để các em chủ động các công việc, 

sẵn sàng đến lớp học tập vào ngày thứ hai tuần tới”, thầy Nguyễn Văn Bình, Hiệu 

trưởng Trường Trung học Phổ thông Chiềng Sinh nhận định. 
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05. T. Giang. PHÖ THỌ VÀ SƠN LA CÁCH LY, GIÁM SÁT NGƢỜI TIẾP 

XÖC VỚI CA BỆNH THỨ 17 / T. Giang // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 

09/3/2020.- Số 69.- Tr.4. 
 

… Còn tại Sơn La, chiều 08/3, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) 

đang tiến hành cách ly tại nhà đối với 7 trường hợp là thành viên trong gia đình ông 

B.V.T có nhà nghỉ cộng đồng tại xã. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe bảy thành 

viên của gia đình này đều ổn định, không có dấu hiệu ho, sốt hay dấu hiệu bất 

thường nào. Thời gian cách ly của 7 thành viên trong gia đình ông B.V.T bắt đầu từ 

11 giờ ngày 08/3 đến ngày 21/3/2020. 

Trước đó, nhà nghỉ của gia đình ông B.V.T đã tiếp đón nữ du khách B.T.H 

làm việc tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở Yên Ninh (Hà Nội) và được cho là có tiếp 

xúc gián tiếp với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 17 được ghi nhận ở Hà Nội.  
 

06. Mai Hà. PHÁ ĐƢỜNG DÂY MA TÚY LỚN TỪ VỤ VI PHẠM GIAO 

THÔNG / Mai Hà // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 10/3/2020.- Số 

4211.- Tr.9. 
 

Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra vụ đối tượng vận chuyển ma túy liên 

tỉnh từ Sơn La về Hà Nội. 

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 07/3, tại Km 104+400 Quốc lộ 6 (xã Nhân 

Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), thông qua phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, Tổ 

Tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông, 

Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện ô tô biển số: 26A - 077.40 chạy quá tốc độ quy 

định (75/50km/h) nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Lái xe Thiều Văn Nam (sinh năm 

1989) và 1 người đàn ông đeo khẩu trang ngồi trên xe có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Tổ công tác phát hiện trong túi du lịch của người đàn ông này có nhiều bọc nylon, 

bên trong có các gói nhỏ nghi là ma túy. 

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Ba Tuấn (sinh năm 1987). 

Các gói nylon bên trong túi du lịch là ma túy được thuê vận chuyển từ thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) xuống Hà Nội. Kết quả giám định, số hàng trên gồm 

2.83kg ma túy đá, 6.047 viên hồng phiến, 960,53 gram ketamin, 3,85gram thuốc 

phiện. 
 

07. Kế Toại. NHÀ NỨT, MÁI THỦNG VÌ DOANH NGHIỆP NỔ MÌN / Kế 

Toại // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 11/3/2020.- Số 51.- Tr.14. 
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Thời gian qua, ngƣời dân sống tại xã Mƣờng Cải, huyện Phù Yên (Sơn 

La) nơm nớp lo sợ mỗi khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá. 

Bao phen, khói bụi mù trời, đá văng thủng mái ngói, người dân kiến nghị 

khắp nơi nhưng chưa được giải quyết. 

MẤT ĂN, MẤT NGỦ 

Mường Cơi vốn là mảnh đất yên bình, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào 

dân tộc Mường của huyện Phù Yên. Nhưng sự bình yên đó đã hoàn toàn chấm dứt 

khi Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và thương mại Tản Viên được cấp phép về 

đây khai thác đá. 

6 năm qua, người dân bản Tân Tường Hợp (xã Mường Cơi) bị tra tấn cả 

ngày lẫn đêm bởi bụi, tiếng ồn, đá văng ra từ công trường. 

Chị Trần Lệ Tình, người dân tại đây cho biết, gia đình xây cất được ngôi nhà 

rộng chừng 40 mét vuông từ năm 2015. Do cách mỏ đó chỉ hơn 100 mét, cuộc sống 

của các thành viên bị đảo lộn. Bất kể ban ngày hay đêm, gia đình chị thường xuyên 

phải đóng cửa để tránh bụi đá. 

Đã có lần, cả gia đình chị Tình bật dậy “bỏ của chạy lấy người” vì bị đá nổ 

văng trúng mái nhà. Chị Tình miêu tả, hòn đá to như vốc tay xuyên thủng mái nhà, 

rất may không trúng ai. 

Tới năm 2017, sau những lần doanh nghiệp Tản Viên nổ mìn, ngôi nhà và 

nhà vệ sinh của gia đình chị Tình bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nguy hiểm nhất là vết 

nứt dọc từ mái xuống chân ngôi nhà, có dấu hiệu ngày càng mở rộng. 

“Rất nhiều lần gia đình tôi kiến nghị với chủ doanh nghiệp là ông Toản, 

nhưng lần nào, ông này cũng ừ ừ rồi để đó. Cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Quần 

áo, bát đũa lúc nào cũng bụi bám đầy. Bể nước ăn của gia đình lắng cả lớp bụi 

dày”, chị Tình bức xúc. 

Đỉnh điểm, vào ngày 18/2 vừa qua, doanh nghiệp này liên tiếp nổ nhiều kíp 

mìn với tiếng nổ to bất thường, khói bụi bao trùm cả bản Tân Tường Hợp. 

Ông Chử Quốc Thư nói sang sảng với phóng viên, doanh nghiệp này nổ mìn 

giờ nào, ngày nào tôi đều ghi lại hết. “Ngày 18/2, vào khoảng 3 giờ chiều, mỏ đá 

nổ mìn với tiếng nổ bất thường, cả bản ai cũng hoảng sợ. Đợt trước, đá cũng văng 

vào làm thủng mái ngói. Tôi có kiến nghị lên mỏ đá thì họ cho người tới kiểm tra 

và lợp lại”, ông Thư kể. 

Chỉ tay về phía mỏ đá, ông Hà Văn Luấn bức xúc bảo, không biết doanh 

nghiệp làm ăn, phát triển kinh tế tới đâu, nhưng gây thiệt hại cho người dân quá. 

Ông Luấn bảo, bao nóc nhà ở đây luôn trong tình trạng mất ăn, mất ngủ. Ban ngày 
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thì sợ đá văng vào mái nhà. Đêm đến, đặc biệt trời mưa thì lại sợ đất đá sạt xuống 

cuốn bay nhà. 

“Chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng chấm dứt hoạt động khai thác của 

doanh nghiệp này. Tôi được biết, hôm rồi đoàn kiểm tra về phát hiện, doanh nghiệp 

này khai thác đá vượt qua cả mốc giới cho phép. Không hiểu sao họ có thể ngang 

nhiên vi phạm như vậy”, ông Luấn bức xúc. 

NÊN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 

Trao đổi với báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch 

UBND xã Mường Cơi khẳng định, trên địa bàn hiện có 2 doanh nghiệp được cấp 

phép khai thác mỏ đá. Trong đó, doanh nghiệp gây ảnh hưởng trực tiếp, bị người 

dân phản đối là Công ty Tản Viên. 

Theo ông Hải, doanh nghiệp này được cấp phép từ năm 2014, hết hạn ngày 

31/12/2020. Có lẽ, thời gian không còn nhiều nên doanh nghiệp đẩy mạnh việc khai 

thác, tận thu nhiều nhất có thể. Việc này dẫn tới nổ mìn phá đá cấp tập, ảnh hưởng 

tới người dân. 

Ông Hải khẳng định, qua kiểm tra, có tình trạng nhà dân bị nứt tường, thủng 

mái do đá văng trúng. Trong đó, có 5 hộ dân xuất hiện vết nứt mới, gây nguy hiểm 

tới cuộc sống. 

Cũng theo ông Hải, vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Sơn La đã về kiểm tra 

vụ việc. Qua đó, sẽ xác định ảnh hưởng của việc nổ mìn gây nứt nhà dân cụ thể ra 

sao. Việc này chính quyền xã không có chuyên môn nên không dám khẳng định. 

Cùng phóng viên đi thực địa, ông Hải cho biết, mỏ đá chỉ cách một vài ngôi 

nhà chừng 120 mét. Tuy nhiên, việc tỉnh cấp phép thế nào, có đúng quy định hay 

không, ông Hải lần nữa khẳng định, phải chờ đoàn kiểm tra kết luận. 

“Quan điểm của chính quyền xã là nên cho mỏ đá này dừng hoạt động. Thực 

tế, việc khai thác mỏ đá đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân. Trong 

khi, chính doanh nghiệp lại thiếu hợp tác với chính quyền, không lắng nghe, hỗ trợ 

người dân”, ông Hải khẳng định.  

Theo giấy phép số 2741 ngày 15/10/2014, Công ty Tản Viên được UBND 

tỉnh Sơn La cấp phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên diện tích 1ha, tại xã 

Mường Cơi. Trữ lượng khai thác 86,2 nghìn mét khối. Công suất khai thác 15 

nghìn mét khối/năm. 

Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, phóng viên đã liên lạc với ông Nguyễn 

Trọng Toản, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và 

thương mại Tản Viên. Qua điện thoại, ông Toản cho biết, hiện mỏ đá đang tạm 

dừng khai thác, chờ cơ quan chức năng kết luận nên không có gì để trao đổi! 
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08. Vì Hiện. ĐẤU TRANH THÀNH CÔNG CHUYÊN ÁN A1 - 220, THU GIỮ 

HƠN 13.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP / Vì Hiện // Biên Phòng.- Ngày 

11/3/2020.- Số 21.- Tr.7. 
 

Ngày 08/3, tại bản Hin Pén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, 

Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Đoàn 1), Cục Phòng 

chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên 

phòng Sơn La; Đồn Biên phòng Chiềng Sơn; Công an tỉnh Sơn La; Công an huyện 

Mộc Châu; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lóng Sập đấu tranh thành công Chuyên án 

A1-220, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Hai đối tượng bị bắt giữ là Thào A Ca, sinh năm 1960 và Thào A Vi, sinh 

năm 1999, cùng trú tại bản Pưng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Tại hiện 

trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 13.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại 

di động. Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận, mang số ma túy trên từ 

Lào sang Việt Nam để bán cho một người đàn ông ở Việt Nam (không rõ tên), thì 

bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 
 

09. V. Hiện. 2 ĐỐI TƢỢNG VẬN CHUYỂN 14 BÁNH HEROIN SA LƢỚI / 

V. Hiện, L. Hoàng // Công an Nhân dân.- Ngày 12/3/2020.- Số 5341.- Tr.8. 
 

Vào lúc 20h30 ngày 10/3, tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Sơn La chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai, Công an huyện Sông Mã 

và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La, đấu tranh 

thành công chuyên án bắt giữ đối tượng: Sồng Bả Pó, sinh năm 1967, trú tại bản 

Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái 

phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 10 bánh heroin, khoảng 7kg nhựa thuốc phiện, 

1 xe máy, 1 điện thoại di động. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng khai 

nhận vượt biên sang Lào để vận chuyển thuê số ma túy trên về Việt Nam cho một 

người đàn ông (không rõ danh tính) và sẽ được trả công số tiền là 5.000.000 đồng. 

Khi đang vận chuyển số ma túy trên đến khu vực bản Bua Hin, xã Mường Hung, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thì bị Bộ đội Biên phòng và các đơn vị chức năng bắt 

giữ… 
 

10. B. H. SƠN LA: CÁN BỘ Y TẾ DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 

- 19 / B. H // Lao động.- Ngày 12/3/2020.- Số 56.- Tr.5. 
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Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Sơn La vừa 

diễn tập phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các tình huống giả định xảy ra 

theo từng cấp độ tại Thành phố Sơn La. Buổi diễn tập có sự tham gia của cán bộ y 

tế bản, trạm y tế xã, trung tâm y tế thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 

tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh cùng người dân phường Chiềng An. Tại buổi đánh giá 

rút kinh nghiệm, 4 tập thể và 9 đoàn viên công đoàn có tinh thần và ý thức trách 

nhiệm cao, xử lý tình huống tốt khi thi hành nhiệm vụ đã được nhận giấy khen của 

Sở Y tế. 
 

11. Lam Hạnh. BẮT GIỮ ĐỐI TƢỢNG VẬN CHUYỂN 10 BÁNH HEROIN / 

Lam Hạnh // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 12/3/2020.- Số 72.- Tr.11. 
 

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án SL 320 do Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Sơn La xác lập, tối 10/3, tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Bộ đội 

Biên phòng Sơn La phối hợp Đồn Biên phòng Mường Cai, Công an huyện Sông 

Mã và PC04 Công an Sơn La đã bắt giữ Sồng Bả Pó (sinh năm 1967, trú bản Bua 

Hin) đang sử dụng xe máy vận chuyển 10 bánh heroin, 7kg nhựa thuốc phiện từ 

Lào vào Việt Nam. Bước đầu Pó khai nhận vượt biên sang Lào để vận chuyển thuê 

số ma túy trên về Việt Nam cho một người đàn ông (không rõ danh tính) với tiền 

công 5 triệu đồng.  
 

12. Tống Huyền. XÂY NHÀ TỪ… 10.000 ĐỒNG / Tống Huyền // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 13/3/2020.- Số 63.- Tr.14. 
 

Xây một ngôi nhà đàng hoàng từ 10.000 đồng? Với rất nhiều ngƣời, đó 

là chuyện “viễn tƣởng”. Nhƣng ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, với phong trào 

“Mái ấm Hội Nông dân”, các hội viên nông dân đã chung tay góp sức “biến” 

điều không thể ấy trở thành có thể. 

TỪ SỐ TIỀN NHỎ  

Ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, hội nông dân huyện đã phát động phong trào 

“Chung tay xóa nhà dột nát cho hội viên nông dân nghèo”, trên cơ sở tinh thần tự 

nguyện đóng góp của hội viên nông dân, với mức 10.000 đồng/năm/hội viên. 

Thực hiện phương châm “Đồng hành cùng hội viên nông dân”, từ nhiều năm 

nay, các cấp Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 

xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nông dân nghèo. Theo đó, các cấp 

hội đã vận động mỗi hội viên nông dân đóng góp số tiền 10.000 đồng/người/năm 

để tạo nguồn quỹ xây dựng “Mái ấm nông dân”. Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ 
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được tiến hành công khai, khách quan từ cấp chi hội, trên cơ sở bình bầu dân chủ, 

bám sát các tiêu chí cụ thể. Quá trình triển khai xây dựng, các cấp hội còn chú 

trọng động viên, phát huy tinh thần tương thân tương ái của hội viên nông dân qua 

việc giúp đỡ ngày công lao động. 

Theo ông Đoàn Trung Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Sơn: Mục 

đích của cuộc vận động xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” là hỗ trợ hội viên nông 

dân có căn nhà “che mưa che nắng” để họ yên tâm sinh sống và lao động sản xuất. 

Qua đó, góp sức vào chương trình xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên nông dân  

nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Là một trong những hội viên được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm nông dân”, 

nông dân Hoàng Văn Hiệp ở tiểu khu 1 (thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) xúc 

động: “Thực sự đến bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ là gia đình đã xây được nhà 

như vậy. Gia đình tôi biết ơn hội nông dân và các hội viên nông dân khác đã giúp 

gia đình chúng tôi rất nhiều. Có nhà rồi, gia đình tôi sẽ cố gắng phát triển sản xuất 

để có điều kiện chăm lo cho cuộc sống được tốt hơn”. 

LÀM NÊN MÁI ẤM TÌNH THƢƠNG 

Theo tìm hiểu của phóng viên: Quá trình vận động thời gian đầu đã gặp 

không ít khó khăn, một số hội viên vẫn còn tỏ ra nghi ngờ tính hiệu quả của cuộc 

vận động. Nhưng với kết quả thực tế, đã là câu trả lời tốt nhất, là động lực làm gia 

tăng niềm tin vào cuộc vận động trong mỗi hội viên. Càng về sau, cuộc vận động 

xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” càng nhận được sự hưởng ứng, chung tay góp 

sức của đông đảo hội viên nông dân trong toàn huyện. 

Có thể nói, những ngôi nhà “Mái ấm nông dân” ở huyện Mai Sơn đã được 

xây dựng từ chính tình yêu thương, sẻ chia của cả cộng đồng. Mỗi căn nhà chứa 

đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chỉ với 10.000 đồng/hội viên/năm, song thành quả 

lớn nhất thu được từ cuộc vận động đó là đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương 

thân tương ái; giúp nhiều hội viên nông dân có được ngồi nhà để họ “an cư lạc 

nghiệp”. 

Ông Đoàn Trung Kiên cho hay: “Phát huy những kết quả đã đạt được, thời 

gian tới các cấp Hội Nông dân huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, thực hiện tốt việc vận động đóng góp xây dựng nhà “Mái ấm nông dân”. 

Đồng thời, tranh thủ sự đóng góp, hỗ trợ của những tổ chức, đơn vị hảo tâm, các cá 

nhân cùng chung tay giúp đỡ thêm nhiều hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, 

tạo động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền 

địa phương thực hiện tốt chương trình giảm nghèo tại các cơ sở”. 
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“Thực sự đến bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ là gia đình đã xây được nhà 

như vậy. Có nhà rồi, gia đình tôi sẽ cố gắng phát triển sản xuất để có điều kiện 

chăm lo cho cuộc sống được tốt hơn”. Hội viên nông dân - Hoàng Văn Hiệp. 
 

13. Vì Hiện. PHÁ THÀNH CÔNG CHUYÊN ÁN SL 320, THU GIỮ 10 BÁNH 

HEROIN, 7KG THUỐC PHIỆN / Vì Hiện // Biên phòng.- Ngày 13/3/2020.- Số 

22.- Tr.6. 
 

Ngày 10/3, tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, 

lực lượng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Sơn La chủ 

trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai; Công an huyện Sông Mã và Phòng 

PC04, Công an tỉnh Sơn La đấu tranh thành công Chuyên án SL 320. Qua đó, đã 

bắt giữ đối tượng Sồng Bả Pó, sinh năm 1967, trú tại bản Bua Hin, xã Mường 

Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 10 bánh heroin, 7kg nhựa thuốc 

phiện, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. 

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, đối tượng Pó khai nhận, vượt biên sang 

Lào để vận chuyển thuê số ma túy trên về Việt Nam cho một người đàn ông (không 

rõ danh tính) để nhận 5 triệu đồng tiền công thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ.  

Hiện, vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Sơn La và các lực lượng chức 

năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. 
 

14. Bá Hải. CHỌN SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ 

THÔNG MỚI: TIÊU CHÍ NÀO PHÙ HỢP VỚI VÙNG KHÓ? / Bá Hải // Giáo 

dục và thời đại.- Ngày 13/3/2020.- Số 63.- Tr.7. 
 

Cùng với việc nghiên cứu Thông tƣ 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

hƣớng dẫn lựa chọn sách giáo khoa, các cán bộ, giáo viên ở vùng khó khăn của 

tỉnh Sơn La cũng chú trọng nghiên cứu kỹ lƣỡng các bộ sách giáo khoa mẫu, 

nhằm chọn đƣợc bộ sách phù hợp với những đặc thù giáo dục vùng khó… 

PHÙ HỢP VỚI HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Tiếp xúc với các bộ mẫu sách giáo khoa lớp 1 mới được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt, cô Đèo Thị Thu Huyền - giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Chiến 

(huyện Mường La) nhận xét: Những đầu sách giáo khoa mẫu có hình thức đẹp, hài 

hòa, chủ đề, chủ điểm gần gũi với học sinh. 

Với 100% học sinh là người dân tộc thiểu số nên tiêu chí, tiêu chuẩn được 

giáo viên nhà trường đặt lên trên hết là lượng kiến thức trong sách được chọn phải 

phù hợp với đối tượng người học, đặc thù của học sinh các vùng miền; Đồng thời, 
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kiến thức phù hợp, phủ khắp với trình độ dân trí, không phải chỉ riêng để các em 

lĩnh hội, mà cả phụ huynh cũng tiếp cận được kiến thức trong sách giáo khoa. 

Cô Phạm Thị Liên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu 

học Nậm Ty, huyện Sông Mã cho rằng: Bộ sách giáo khoa lớp 1 mới phù hợp với 

giáo dục vùng khó thì kênh hình và kênh chữ phải phù hợp với lứa tuổi học sinh 

dân tộc thiểu số. Những câu ứng dụng để học sinh tiếp cận với thực tế cuộc sống 

phải phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, gần gũi đời sống, các em sẽ dễ dàng tiếp 

cận, dễ nhớ hơn. “Nhìn chung, các bộ sách giáo khoa mẫu được tiếp cận cùng thiết 

bị để hỗ trợ giảng dạy, với đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La, nhất là huyện 

vùng cao, cơ sở vật chất thiếu nhiều, phòng học nhỏ, kinh phí mua sắm thiết bị hạn 

chế, chắc chắn việc triển khai sách mới cũng gặp khó khăn nhất định nếu không có 

sự hỗ trợ của chính quyền” - cô Liên chia sẻ. 

 THIẾT BỊ HỖ TRỢ GIẢNG DẠY PHẢI PHÙ HỢP VỚI VÙNG KHÓ 

Thiết bị dạy học tối thiểu theo sách cũng là một tiêu chí mà giáo viên ở đây 

hết sức lưu ý. Tại Trường Tiểu học Ngọc Chiến vẫn còn tình trạng thiếu thiết bị dạy 

học tối thiểu hoặc hỏng. Cô Đèo Thị Thu Huyền cho biết: Nếu dạy học sách giáo 

khoa lớp 1 mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thiết bị dạy học ở 

trường sẽ thiếu hụt. Để dạy sách mới, cô Huyền và đồng nghiệp mong được sự đầu 

tư của các cấp chính quyền để các nhà trường có điều kiện dạy - học hiệu quả hơn. 

Sau bước chọn sách, cô Huyền hy vọng nhà xuất bản có sách được lựa chọn sẽ tổ 

chức tập huấn, hỗ trợ giáo viên kỹ thuật, phương pháp dạy học. 

Còn theo cô Phạm Thị Liên, các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới tích hợp nhiều 

kênh đa phương tiện, hình ảnh hỗ trợ giảng dạy, việc này giảm được đầu sách học 

sinh phải mang vác mỗi khi đến trường. Nhưng trang thiết bị dạy học, máy móc để 

đáp ứng được các kênh đa phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin ở các trường 

vùng vẫn hạn chế, ngay cả trường học ở thị trấn cũng chưa đáp ứng. “Giải bài toán 

này trong năm tới ở lớp 1, với những trường ở thành phố, thị xã có thể khắc phục 

được. Nhưng với trường học vùng khó khăn, nhiều điểm trường lẻ, có nơi không có 

điện và mạng Internet không thể ứng dụng công nghệ thông tin, không tận dụng 

được những kênh hỗ trợ của sách mới để giảng dạy, tức là vẫn dạy chay, học chay 

nên hiệu quả giảng dạy sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ không cao”, cô Liên cho biết. 

CHỦ ĐỀ DẠY HỌC LINH HOẠT VÀ GẮN VỚI THỰC TẾ ĐỜI SỐNG 

Với huyện Sốp Cộp, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, khả năng 

giao tiếp hạn chế, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

nêu quan điểm: Bộ sách giáo khoa được chọn phải phù hợp nhất với học sinh của 

huyện. Cụ thể về các mặt: Sách phải dễ tiếp cận, kiến thức gần gũi với đối tượng 
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học sinh dân tộc thiểu số. Tiếp đó là sách giáo khoa có nhiều hình ảnh minh họa để 

khơi gợi hứng thú cho học sinh, hình ảnh đồng thời cũng phải gắn với thực tế, gần 

gũi với cuộc sống, giúp các em dễ hình dung, tư duy hơn. 

Về hoạt động giáo dục, chủ đề dạy học trong sách giáo khoa được chọn, theo 

ông Tuấn phải là những hoạt động, chủ đề linh hoạt để học sinh dễ tiếp cận. Bởi 

những điểm trường lẻ có nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục 

một cách phong phú. Do vậy, sách giáo khoa mới phải đáp ứng và phù hợp thích 

nghi với đặc thù các vùng, miền. 

Là cán bộ quản lý giáo dục cấp phòng, ông Nguyễn Quốc Tuấn kỳ vọng giáo 

viên các nhà trường lựa chọn được bộ sách phù hợp và được tập huấn, đào tạo và 

đào tạo lại để giảng dạy tốt bộ sách được chọn. Cùng với đó là mong muốn sách 

giáo khoa mới có giá thành hợp lý, phù hợp với mặt bằng thu nhập của bà con các 

dân tộc. 

Bộ sách lớp 1 mới phải giảm đầu sách tham khảo và giải quyết được vấn 

đề tái sử dụng sách. Các nhà làm sách phải thiết kế, biên soạn sách làm sao để 

các em học sinh có thể chia sẻ với lớp dưới; trường học vùng khó có thể lập tủ 

sách giáo khoa dùng chung để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có 

khả năng mua đủ sách giáo khoa khi năm học mới bắt đầu. Ông Nguyễn Quốc 

Tuấn. 
 

15. T. Hằng. BẮT TẠM GIAM CỰU PHÓ TRƢỞNG PHÒNG CÔNG AN 

TỈNH SƠN LA / T. Hằng // Thanh niên.- Ngày 14/3/2020.- Số 74.- Tr.5. 
 

 Ngày 13/3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết 

định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với ông 

Nguyễn Minh Khoa (48 tuổi, thường trú Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), cựu Phó 

trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La. 

Theo quyết định khởi tố, ông Khoa đã có hành vi thỏa thuận đưa 1 tỷ đồng 

cho ông Lò Văn Huynh, cựu Phó trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Sơn La, để giúp nâng điểm cho một số thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ 

thông Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. Trước đó, Công an tỉnh Sơn La công bố 

quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước quân tịch đối với ông Khoa. 

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn 

La từ ngày 15 - 18/10/2019, mặc dù Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã có giấy triệu 

tập ông Khoa với tư cách là người làm chứng nhưng ông Khoa đã vắng mặt tại nơi 

cư trú, hội đồng xét xử đã ra quyết định dẫn giải. 
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Ngày 19/2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La hoàn tất kết luận 

điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 

Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này và đề nghị truy tố 11 bị can, gồm: 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; Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên 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 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 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 tỉnh 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. 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 

Ngoài ra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La đề nghị truy tố tội 

đưa và nhận hối lộ đối với Lò Thị Trường (44 tuổi, trú Thành phố Sơn La), Trần 

Văn Điện, nguyên cán bộ Trường Trung học Cơ sở Chiềng Cơi (Thành phố Sơn 

La); Hoàng Thị Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai (Sơn 

La). 
 

16. Nguyễn Vũ. THƢ CỦA ĐỨA CON GỬI VỀ XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ MẸ 

MỘT MÌNH / Nguyễn Vũ // Pháp luật và xã hội.- Ngày 14/3/2020.- Số 23.- 

Tr.10. 
 

Chỉ đến khi vào tù, Đào Thị Trang, sinh năm 1989, ở Phù Yên, Sơn La 

mới nghĩ tới cảnh mẹ vò võ một mình trong căn nhà mà tài sản đáng giá nhất 

chính là di ảnh của bố. Ngày Trang bỏ đi, cô mới 16 tuổi, cứ nghĩ cuộc đời 

chẳng có gì đáng sợ một khi mình không phải là kẻ tật nguyền. Nhƣng đến khi 

lỡ bƣớc nhƣ thế này, cô mới có thời gian nghĩ về mẹ, thƣơng mẹ và ân hận. 

Cô gái nhắc đến quá khứ không giấu được tiếng thở dài ấy hiện đang thi 

hành bản án 20 năm tù về tội mua bán ma túy ở Trại giam Thanh Phong. Trắng và 

to béo, nhìn Trang bây giờ chẳng ai nghĩ người phụ nữ sở hữu gương mặt mộc mạc 

ấy từng là vũ nữ, đêm nào cũng có mặt ở các quán bar, vũ trường ở Hà Nội để nhảy 

nhót, múa lượn, nếu đêm nào không lên sàn nhảy thì trong người cảm thấy khó ở. 

GIẬN MẸ, BỎ NHÀ ĐI BỤI 
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Nếu chỉ nhìn bản lý lịch của cô với quá khứ bỏ học từ lớp 9 sau đó lang 

thang đi bụi rồi bập vào ma túy... chắc ai cũng nghĩ cô gái này quá già dặn tình 

trường. Ấy thế mà khi tiếp xúc, chúng tôi cảm giác sự phá phách, ngỗ nghịch, bất 

cần của cô gái này chẳng qua chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối trong 

lòng. Trang nói chuyện nhỏ nhẹ, tâm sự cũng rất thực lòng, kể cả nguyên nhân vì 

sao bỏ nhà ra đi, cô cũng nói hết, không hề giấu giếm. Cô không đổ lỗi cho hoàn 

cảnh, không đổ lỗi cho người khác mà nhận hết lỗi về mình với một câu khá chân 

thật: “Lúc em buồn chán nhất thì chỉ có những người bạn trên mạng nghe và động 

viên còn mẹ chỉ mải miết với công việc. Trải qua nhiều đắng cay, giờ em mới thấm 

câu người đời vẫn nói: Mẹ dù trăm tuổi vẫn thương con tám mươi”. 

Theo lời kể của Trang thì cô là con gái duy nhất trong nhà, mẹ làm ruộng 

còn cha làm nghề thợ mộc. Nhà lại gần biên giới nên bố cô thường sang Lào hành 

nghề, có khi cả năm mới về nhà một, hai lần. Quen với cảnh sống thoải mái vì chỉ 

có hai mẹ con nên nhiều khi bố về, Trang lại cảm thấy khó chịu, gò ép. Bởi mỗi lần 

về, bố Trang thường hỏi con gái về chuyện học hành, nhắc Trang nếp ăn, nếp ở và 

nhiều khi ông còn kiểm tra sách vở của con khiến Trang cảm thấy góc riêng tư của 

mình bị xúc phạm. Cô đâu hiểu rằng hạnh phúc nhất trên đời của đứa trẻ chính là 

được sống trong một ngôi nhà có đủ bố và mẹ, được bố mẹ dành thời gian để quan 

tâm chăm sóc. Quá nhỏ tuổi nên cô không hiểu điều đó. Và khi bố mất vì một tai 

nạn ở bên Lào, Trang không có cảm giác hẫng hụt. “Khi bố mất, mẹ vật vã với nỗi 

đau mất mát còn em thì đầu óc rỗng tuếch. Trong đám ma bố, em làm theo sự chỉ 

bảo của mọi người. Những ngày sau đó, em đi học bình thường, nhiều lúc còn cảm 

giác thoải mái vì được trốn đi chơi mà không sợ mẹ bắt về”, Trang kể. 

Thấy con gái sống quá vô tâm, lớn rồi mà chẳng đỡ đần gì nên nhiều lúc mẹ 

nặng nhẹ với con. Cô im lặng nghe nhưng sau đó lại thổ lộ những uất ức của mình 

với bạn trên mạng. Trong một lần bị mẹ mắng chửi về tội mải chơi không về lo 

cơm nước, Trang bỏ nhà đi, không một lời từ biệt. “Lúc bước chân ra đi, em thầm 

nghĩ dù có đói khổ thế nào cũng sẽ không bao giờ quay về nhà nữa. Nhưng khi vào 

đây, thấy mọi người trong buồng tíu tít mỗi khi nghe điện và nhận thư nhà, em thấy 

mình cô đơn quá. Em đã sai quá rồi”, Trang bộc bạch. 

Nghe theo lởi tỉ tê của bạn trên mạng, Trang đón xe khách về Hà Nội và bắt 

đầu cuộc sống bầy đàn với một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ ở nhiều tỉnh cũng vì 

nhiều lý do mà bỏ nhà đi bụi. Sau một thời gian vạ vật, Trang tách ra ở riêng với 

một người đàn ông hơn mình tới chục tuổi. Trang không biết người đàn ông cùng 

nhà trọ, chung giường với mình làm nghề gì nhưng từ lúc biết anh ta, Trang đã biết 

thế nào là rượu mạnh, là vũ trường, quán bar và cả những đêm quay cuồng trong 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 05 năm 2020 17 

tiếng nhạc chát chúa. Nghĩ rằng thế mới là đáng sống, Trang háo hức lao vào như 

con thiêu thân và cuộc sống gấp gáp với ánh đèn màu ban đêm còn ban ngày thì 

ngủ vùi trong nhà trọ đã dần biến cô trở thành gái nhảy kiêm bán thuốc lắc. Trang 

bảo những đêm phê pha với nhảy nhót cười cợt và lả lơi đã khiến cô không một lần 

nhớ tới mẹ. Ngay cả khi chiếc còng số 8 bập vào đôi tay trắng trẻo có những chiếc 

móng dài sơn đỏ của cô, lúc đó Trang vẫn như đang lên đồng. Với hành vi mua bán 

và tàng trữ trái phép chất ma túy, thực hiện nhiều lần, Trang bị kết án 20 năm tù. 

LỜI XIN LỖI CỦA ĐỨA CON HƢ HỎNG 

“Tận trong sâu thẳm đáy lòng mình, con muốn nói với mẹ một lời xin lỗi. 

Con xin lỗi vì những giọt nước mắt đã rơi trên gò má hằn nhiều nếp nhăn của mẹ, 

đã để mẹ buồn, cô đơn trong những năm qua. Con biết mẹ đã buồn lắm vì những gì 

do con gây ra. Con rất ân hận và chỉ mong mẹ tha lỗi cho con, hãy cho con một cơ 

hội để con có thêm niềm tin để quay về...” - Trang đã viết như thế trong lá thư gửi 

về cho mẹ. Cô bảo ngày xưa, giá như cô đừng quá ích kỷ mà để mẹ đi bước nữa thì 

mẹ cô đã không phải sầu tủi một mình. Nhưng Trang đã không làm được điều đó. 

Ngày bố mất, Trang không còn nhỏ nhưng cô không có được một lời động viên mẹ. 

Tới khi có người muốn chung sống với mẹ, cô lại kịch liệt phản đối bằng những 

hành động mà bây giờ nghĩ lại, Trang vô cùng xấu hổ và ân hận. Trang kể rằng 

ngày đó, mỗi khi người đó xuất hiện, cô lại khóc lóc gọi tên bố mình khiến cho 

người đàn ông kia chỉ biết rút lui trong im lặng. Rồi khi được mọi người trong nhà 

khuyên bảo, rằng mẹ đã ở vậy mấy năm rồi, rằng bà còn trẻ, cần phải có người để 

nương tựa, bầu bạn sớm tối thì cô gào lên với những lời nói hỗn hào... Và sự bỏ nhà 

ra đi sau lần bị mẹ mắng cũng chỉ là cái cớ mà Trang muốn tỏ cho mọi người thấy 

rằng cô không muốn mẹ đi lấy chồng. Những năm sống ở Hà Nội, có thời điểm 

Trang kiếm được bộn tiền nhưng chỉ biết ăn tiêu, quần áo chứ chưa một lần nghĩ tới 

mẹ. Gần chục năm sống lang bạt, không một lần quay về thăm mẹ nên giờ nghĩ lại, 

trong lòng cô chỉ còn là nỗi xót xa. 

Hỏi Trang từ ngày vào Thanh Phong cải tạo, được mẹ xuống thăm mấy lần 

rồi, cô cười buồn: “Em vào đây được 4 năm rồi nhưng mới gặp mẹ được 2 lần. Mẹ 

em yếu rồi, không đi thăm em được nữa nhưng vẫn đều đặn gửi quà xuống cho 

em”. 

Trong trí nhớ của cô, mẹ vẫn là một phụ nữ trẻ, khỏe mạnh. Cô đâu ngờ chục 

năm trôi qua, những cô đơn và đau khổ đã khiến mẹ cô già nhanh trước tuổi. Rồi 

bệnh viêm khớp khiến bà đi lại khó khăn hơn. Mặc dù vậy nhưng khi biết tin con 

đang sống trong trại cải tạo, bà vẫn cố gắng dành dụm để xuống thăm Trang. Trong 

lòng người mẹ đó vẫn không ngừng nuôi hy vọng một ngày không xa, đứa con gái 
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bất hạnh của mình sẽ trở về chung sống. “Lần trước vào thăm, mẹ động viên em cố 

gắng cải tạo. Mẹ kể là ở nhà cũng dành dụm được chút vốn để sau này em về tạo 

dựng cuộc sống. Nghe mẹ nói mà cổ họng em tắc nghẹn”, Trang kể. 

Cô tâm sự rằng đã hứa với mẹ sẽ “cải tạo thật tốt, cố gắng sống hòa đồng với 

mọi người trong buồng, trong đội, không vi phạm nội quy trại giam để sớm được 

xét giảm án, mau chóng ra tù, trở về với gia đình. “Mỗi tháng em được gọi điện về 

nhà 5 phút. Dù ngắn ngủi song cũng đủ cho mẹ con em động viên và hỏi thăm sức 

khỏe của nhau. Nghe mẹ nói khỏe là em vui rồi chứ không mong mẹ xuống thăm vì 

đi lại xa xôi, tốn kém”, Trang thành thật. 

Hẳn là Trang mong lắm ngày trở về bên mẹ để được sống lại quãng đời thơ 

ấu khi xưa và cũng là để tạ lỗi với người mẹ tảo tần. Nhìn cô đôi mắt xa xăm, 

chúng tôi thì tin rằng Trang đang rất nhớ mẹ và chắc chắn cô sẽ không bao giờ 

quay lại cuộc sống phù phiếm xưa kia bởi ở quê nhà giờ đây đang có người mẹ 

mòn mỏi ngóng chờ. 
 

17. Phong Linh . GIẢI CỨU THÀNH CÔNG 4 NGƢỜI MẮC KẸT TẠI 

HANG NÖI Ở SƠN LA / Phong Linh  // Đời sống và pháp luật.- Ngày 14 - 

20/3/2020.- Số 11.- Tr.7. 
 

Trong lúc đi chơi, 4 du khách không may bị kẹt trong hang núi, cách 

mặt đất khoảng 300m, rất hiểm trở. Sau nhiều nỗ lực, lực lƣợng chức năng đã 

cứu hộ thành công, đƣa các nạn nhân từ hang núi, trở về mặt đất an toàn. 

VÁCH NÖI DỰNG ĐỨNG, RẤT NGUY HIỂM 

Mới đây, Công an Thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) phối hợp với phòng 

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La, lực lượng 

dân quân, công an viên đã tổ chức giải cứu thành công 4 người mắc kẹt tại hang núi 

Hài, bản Hài, phường Chiềng An, thành phố Sơn La. Theo đó, vào khoảng 11h30 

ngày 09/3, Công an Thành phố Sơn La đã nhận được thông tin về việc có 4 nạn 

nhân bị mắc kẹt tại một hang đá nằm giữa lưng chừng dãy núi đá dựng đứng ở bản 

Hài, thuộc phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Vách núi đá này 

dựng đứng, khoảng cách từ mặt đất lên đến cửa hang khoảng 300m, rất nguy hiểm. 

Ghi nhận từ báo Vietnam +, theo thông tin ban đầu, 4 người (gồm 2 nam và 

2 nữ, có hộ khẩu thường trú tại phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La; xã Tú Nang, 

huyện Yên Châu và Thành phố Hà Nội) lên hang để khám phá đã bị mắc kẹt trong 

hang núi Hài từ tối 8/3. 

Trực tiếp có mặt tại hiện trường tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, 

Thượng tá Trần Thanh Sơn - Trưởng Công an Thành phố Sơn La cho biết trưa 9/3, 
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nhận được tin báo của chính quyền bản Hài, sau khi xác minh, đơn vị đã cử lực 

lượng trực ban, trực chiến của Công an Thành phố gồm 50 cán bộ, chiến sỹ tham 

gia công tác cứu hộ; phối hợp với chính quyền Thành phố Sơn La bố trí lực lượng y 

tế hỗ trợ. 

Sau hơn một tiếng leo núi, lực lượng chức năng đã tiếp cận được cửa hang, 

nơi có các nạn nhân mắc kẹt. Để đưa các nạn nhân xuống đất an toàn, lực lượng 

chức năng đã tổ chức thành bậc thang 4 cấp, sử dụng dây cứu nạn, cứu hộ xuống để 

tiếp cận các công dân mắc kẹt trong hang núi, sau đó, lần lượt đưa từng người bị 

mắc kẹt ra khỏi hang, ngược lên đỉnh núi rồi xuống núi. Đến 16h30 ngày 09/3, các 

lực lượng chức năng đã giải cứu được 4 người ra khỏi hang, an toàn tuyệt đối. 

Theo người dân địa phương, núi Hài (tại bản Hài, phường Chiềng An, thành 

phố Sơn La) có diện tích 82ha, độ cao từ mặt đất lên đến hang khoảng 300m. Tại 

khu vực này vách núi dựng đứng, trơn trượt, rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng 

khuyến cáo mọi người dân không nên mạo hiểm leo lên núi đá, tránh hiểm họa… 
 

18. Sơn Ca. TRÊN MẶT TRẬN ĐẤU TRANH PHÕNG, CHỐNG MA TÖY: TRIỆT 

PHÁ THÀNH CÔNG CHUYÊN ÁN SL 320 / Sơn Ca // Bảo vệ pháp luật.- 

Ngày 16/3/2020.- Số 22.- Tr.9. 
 

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, vào hồi 20h30‟ ngày 

10/3/2020, tại bản Bua Hin, xã Mường Hung (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), phòng 

Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp 

với Đồn Biên phòng Mường Cai, Công an huyện Sông Mã và Phòng Cảnh sát Điều 

tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) đã đấu tranh thành công chuyên án 

SL 320, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Đối tượng bị bắt là Sồng Bả Pó (trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La). Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 10 bánh heroin, 

khoảng 7 kg nhựa thuốc phiện và một số vật chứng liên quan khác. 

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, đối tượng khai nhận vượt biên sang Lào 

để vận chuyển thuê số ma túy trên về Việt Nam cho một người đàn ông (không rõ 

danh tính) và sẽ được trả công 5 triệu đồng. Đối tượng đang vận chuyển số ma túy 

trên đến khu vực bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã đã bị Bộ đội Biên 

phòng Sơn La và các lực lượng chức năng bắt giữ. 

Bộ đội Biên phòng Sơn La và các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ 

vụ việc. 
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19. Minh Anh. CỰU THƢỢNG TÁ BỊ CÁO BUỘC ĐƢA 1 TỶ ĐỒNG ĐỂ 

NÂNG, SỬA ĐIỂM THI Ở SƠN LA / Minh Anh // Chuyện đời.- Ngày 

17/3/2020.- Số 22.- Tr.10. 
 

Ông Nguyễn Minh Khoa (cựu thƣợng tá, cựu Phó phòng An ninh Chính 

trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) bị điều tra về hành vi đƣa hối lộ để nhờ nâng 

điểm thi trung học phổ thông. Trƣớc đó, một trƣởng phòng thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo Sơn La khai đã đƣợc ông Khoa đƣa 1 tỷ đồng và hứa cho thêm 1,1 

tỷ đồng... 

Chiều tối 13/3, cơ quan Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm 

giam 4 tháng với bị can Nguyễn Minh Khoa để điều tra hành vi đưa hối lộ liên 

quan vụ án gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại địa phương 

này. Theo quyết định khởi tố, ông Khoa đã có hành vi thỏa thuận đưa 1 tỷ đồng cho 

ông Lò Văn Huynh, cựu Phó trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Sơn La, để giúp nâng điểm cho một số thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông  

Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. Cùng ngày, Công an tỉnh Sơn La đã công bố quyết 

định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu Công an nhân dân với cựu 

Thượng tá Nguyễn Minh Khoa. 

THỎA THUẬN 1 TỶ ĐỒNG NÂNG ĐIỂM THI 

Được biết, trước kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, ông Khoa 

đã nhận thông tin từ 5 thí sinh rồi chuyển cho người có thẩm quyền để nhờ tác động 

theo hướng nâng điểm. Như vậy, đã có 12 người bị khởi tố trong vụ án gian lận 

điểm thi trung học phổ thông năm 2018 tại Sơn La. Trong số đó, Trần Xuân Yến - 

nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lò Văn Huynh - Trưởng phòng 

Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (phòng Khảo thí); Nguyễn Thị Hồng Nga  

- chuyên viên phòng Khảo thí; Cầm Thị 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”. 
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Theo điều tra, 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. Đa phần 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. Tuy vậy, 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 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. 

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

Huynh có khai nhận 2,1 tỷ đồng từ ông Nguyễn Minh Khoa gồm 1 tỷ đồng đã nhận 

và 1,1 tỷ hứa sẽ được nhận để nâng điểm cho một số thí sinh. Tuy nhiên, khi bị Tòa 

án Nhân dân tỉnh Sơn La triệu tập, ông Khoa đã đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều 

tra bổ sung, bị can Huynh bỗng 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 (?!). 

Cơ quan An ninh Điều tra cho rằng, ông Khoa cùng nhiều người khác đã 

chuyển thông tin thí sinh cho các bị can trong vụ án. Do 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. Tuy nhiên, đến nay cơ quan An ninh Điều tra 

Công an tỉnh Sơn La đã đủ căn cứ khởi tố, tạm giam ông Khoa để tiếp tục làm rõ 

vụ án. 

CHÂN DUNG “TRÙM CUỐI” 

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Khoa nguyên là Phó trưởng 

phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La, sau đó được phân công về 

làm Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn (Sơn La). Quá trình công an điều tra vụ án 

gian lận thi cử tại Sơn La, một số bị cáo như Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo 

thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La), Đinh Hải 

Sơn, Đỗ Khắc Hưng (hai cán bộ Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ bảo vệ bài thi) 

đã khai ra vai trò của ông Nguyễn Minh Khoa. 

Ngay sau đó, ông Khoa bị điều chuyển về làm cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ 

động (PK02), Công an tỉnh Sơn La. Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông 

Nguyễn Minh Khoa khai trước khi chấm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 

2018, thông qua các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, đã nhận thông tin cá nhân 

của 5 thí sinh: Thí sinh N.A.T., số báo danh 14000815 và thí sinh T.D.H., số báo 

danh 14000317 do ông Lê Minh Loan, nguyên Trưởng phòng của Công an tỉnh Sơn 
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La, chuyển cho. Thí sinh L.T.T., số báo danh 14001602 do ông Lê Trọng Bình, Phó 

Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La chuyển. Thí sinh V.V.T., số báo danh 

14001212 do ông Trần Hùng Mạnh ở Sơn La chuyển cho. Thí sinh V.H.Đ., số báo 

danh 14000959 do bà Nguyễn Thị Thúy, giảng viên trường Đại học Tây Bắc 

chuyển. 

Ông Khoa đã chuyển cho Lò Văn Huynh thông tin 3 thí sinh: N.A.T., T.D.H. 

và V.V.T. nhờ giúp. Hai thí sinh còn lại, ông Khoa gửi thông tin tới hai cán bộ 

công an phụ trách đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi là Thiếu tá Đinh Hải 

Sơn và Trung tá Đỗ Khắc Hưng nhờ giúp. Sơn, Hưng sau đó đã nhờ Nguyễn Thị 

Hồng Nga và Lò Văn Huynh (cùng công tác tại phòng Khảo thí và Quản lý chất 

lượng của Sở Giáo dục và Đào tạo) nâng điểm. 
 

20. N. H. BẮT GIAM CỰU THƢỢNG TÁ CÔNG AN TRONG VỤ NÂNG 

ĐIỂM THI Ở SƠN LA / N. H // Đời sống và pháp luật.- Ngày 17/3/2020.- Số 

44.- Tr.24. 
 

Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Trƣởng 

phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an Sơn La) do liên quan đến sai phạm 

tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018. 

TẠM GIAM, TƢỚC QUÂN TỊCH CỰU THƢỢNG TÁ CÔNG AN 

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 13/3/2020, tại tổ 11, phường Chiềng 

Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La 

đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét 

nơi ở đối với Nguyễn Minh Khoa (sinh năm 1972, nguyên Phó trưởng phòng An 

ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La). 

Lý do ông Khoa bị khởi tố là vì có hành vi thỏa thuận đưa 1 tỷ đồng cho Lò 

Văn Huynh (cựu Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở 

Giáo dục và Đào tạo) để giúp nâng điểm cho một số thí sinh trong kỳ thi Trung học 

phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Trước đó, Công an tỉnh Sơn La công 

bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước quân tịch đối với Nguyễn 

Minh Khoa. 

Theo nguồn tin của Tuổi trẻ Online, ông Nguyễn Minh Khoa nguyên là Phó 

trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La, sau đó được phân 

công về làm Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn (Sơn La). 

Quá trình công an điều tra vụ án gian lận thi cử tại Sơn La, một số bị cáo 

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

Giáo dục và Đào tạo Sơn La), Đinh Hải Sơn, Đỗ Khắc Hưng (2 cán bộ Công an 
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tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ bảo vệ bài thi) đã khai ra vai trò của ông Nguyễn Minh 

Khoa. Ngay sau đó, ông Khoa bị điều chuyển về làm cán bộ phòng Cảnh sát Cơ 

động (PK02), Công an tỉnh Sơn La. 

Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Nguyễn Minh Khoa khai trước 

khi chấm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018, thông qua các mối quan hệ 

bạn bè, đồng nghiệp, Khoa đã nhận thông tin cá nhân của 5 thí sinh gồm: Thí sinh 

N.A.T., số báo danh 14000815 và thí sinh T.D.H., số báo danh 14000317 do ông 

Lê Minh Loan, nguyên Trưởng phòng của Công an tỉnh Sơn La, chuyển cho; Thí 

sinh L.T.T., số báo danh 14001602 do ông Lê Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBND 

Thành phố Sơn La chuyển; Thí sinh V.V.T., số báo danh 14001212 do ông Trần 

Hùng Mạnh ở Sơn La chuyển cho; Thí sinh V.H.Đ., số báo danh 14000959 do bà 

Nguyễn Thị Thúy, giảng viên Đại học Tây Bắc chuyển. 

Ông Khoa đã chuyển cho Lò Văn Huynh thông tin 3 thí sinh: N.A.T., T.D.H. 

và V.V.T. nhờ giúp. Hai thí sinh còn lại, Khoa gửi thông tin tới 2 cán bộ công an 

phụ trách đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi là Thiếu tá Đinh Hải Sơn và 

Trung tá Đỗ Khắc Hưng nhờ giúp. Sơn, Hưng sau đó đã nhờ Nguyễn Thị Hồng 

Nga và Lò Văn Huynh (cùng công tác tại phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) nâng điểm. 

Trước đó, sau một tuần xét xử sơ thẩm, ngày 18/10/2019, Hội đồng xét xử 

Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do xuất hiện 

một số tình tiết mới tại phiên tòa. Theo đó, việc nhận tiền của bị cáo Lò Văn Huynh 

là một phần trong đề nghị của Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La yêu 

cầu làm rõ nguồn gốc các khoản tiền và hành vi thỏa thuận, đưa, nhận tiền của các 

bị cáo. 

Cụ thể, Hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi 

thỏa thuận, đưa, nhận tiền giữa bị cáo Lò Văn Huynh và Nguyễn Minh Khoa đối 

với số tiền 1 tỷ đồng mà bị cáo Huynh đã khai nhận trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa. 

HÀNG LOẠT CÁN BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DÍNH CHÀM 

Liên quan đến vụ án này, trước đó Đời sống và pháp luật đã đưa tin, Công an 

tỉnh Sơn La đã 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 
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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 (PA03) Công an tỉnh Sơn La, cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền 

hạn trong khi thi hành công vụ. 

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. Ngoài ra, cơ quan An ninh Điều tra Công an 

tỉnh Sơn La đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ đối với Lò Thị Trường (44 tuổi, trú tại 

Thành phố Sơn La), Trần Văn Điện; nguyên cán bộ Trường Trung học Cơ sở 

Chiềng Cơi (Thành phố Sơn La); Hoàng Thị Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nông 

dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

Theo tài liệu điều tra, 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. Đa phần 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. Tuy vậy, 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 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. 

Trong diễn biến liên quan, theo báo Thanh Niên, trong giai đoạn mới khởi tố 

đến phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Huynh có khai đã nhận 2,1 tỷ đồng từ ông Nguyễn 

Minh Khoa, nguyên Phó phòng PA03 Công an tỉnh Sơn La. Trong đó, 1 tỷ đồng đã 

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

Tuy nhiên, khi bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La triệu tập, ông Khoa đã đi 

khỏi nơi cư trú. 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 của bố mẹ vợ cho và tiền tiết kiệm. 

Cơ quan An ninh Điều tra cho rằng, ông Khoa cùng nhiều người khác đã 

chuyển thông tin thí sinh cho các bị can trong vụ án. Do 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. Tuy nhiên, đến nay Cơ quan An ninh Điều tra 

Công an tỉnh Sơn La đã đủ căn cứ khởi tố, bắt tạm giam ông Khoa để tiếp tục làm 

rõ vụ án.  
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21. Minh Huệ. Ý KIẾN TRÁI CHIỀU VỀ GIẢM GIÁ LỢN HƠI / Minh Huệ // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 17/3/2020.- Số 66.- Tr.2 - 3. 
 

Trong những ngày gần đây, giá lợn hơi cả nƣớc biến động liên tục, đặc 

biệt là ở khu vực phía Bắc. Mức tăng lớn hơn mức giảm, có thời điểm giá lợn 

hơi tăng lên xấp xỉ 90.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá duy trì mức cao đƣợc các 

chủ trại và thƣơng lái lý giải do khan hiếm lợn, việc tái đàn gặp nhiều khó 

khăn. 

Diễn biến giá lợn hơi này trái ngược với yêu cầu của Thủ tướng, khuyến 

nghị của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn là phải kéo giảm giá lợn hơi xuống 

mức 70.000 đồng/kg… 

ÍT NÔNG DÂN ĐƢỢC LỢI 

… Ông Nguyễn Công Bắc - chủ trang trại lớn nhất nhì Thành phố Sơn La 

(tỉnh Sơn La) cho biết, hiện ông có 2 trang trại với tổng diện tích hơn 7ha, quy mô 

chăn nuôi 1.000 lợn nái và khoảng 6.000 lợn thịt. Do chủ động được nguồn lợn 

giống phục vụ nuôi thương phẩm nên tính toán chi li thì giá thành chăn nuôi tại trại 

của ông dao động trung bình ở mức 41.000 đồng/kg. 

Tuy nhiên, đối với những trại phải mua con giống, giá thành lập tức bị đẩy 

lên khoảng 50.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn giống hiện từ 2 - 2,5 triệu đồng/con 

(loại mới cai sữa 6 - 7kg); thức ăn nuôi lợn đến khi đạt trọng lượng 100kg khoảng 

2,5 triệu đồng. “Hai khoản này (con giống, thức ăn) cộng lại đã xấp xỉ 5 triệu đồng, 

chiếm nhiều nhất trong chi phí chăn nuôi lợn. Nếu cộng cả chi phí điện, nước, 

thuốc thú y, vaccine, công chăm sóc, hao hụt... thì giá thành ở các hộ chăn nuôi 

hiện nay có thể lên tới 5,5 triệu đồng/100kg, tức khoảng 55.000 đồng/kg” - ông Bắc 

phân tích. 

Như vậy với giá lợn hơi tại miền Bắc hiện nay, mỗi con nặng 100kg xuất bán 

ra thị trường ông Bắc có thể thu lãi ít nhất 4 - 4,5 triệu đồng; còn các trang trại phải 

mua con giống bên ngoài lãi khoảng 3 - 3,5 triệu đồng. Đây là mức lãi rất cao, hiếm 

có với người chăn nuôi lợn… 

Với mức 75.000 đồng/kg là người chăn nuôi đã có lãi rất khá. Dần dần khi 

nguồn cung tăng lên, dự tính vào cuối năm 2020 giá lợn hơi sẽ về mức 60.000 -

65.000 đồng/kg. 

Tuần trước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp Phát triển 

nông thôn, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Công Thương, Thông tin Truyền thông 

nghiên cứu nội dung báo cáo và kiến nghị của Tổng cục Thống kê để phục vụ hoạt 

động tham mưu, chỉ đạo điều hành, bảo đảm sớm giảm giá thịt lợn... 
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22. PV. QUY HOẠCH, TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ NGÃ BA CÒ NÒI / PV 

// Nhân dân.- Ngày 18/3/2020.- Tr.5. 
 

UBND tỉnh Sơn La vừa quyết định chủ trương quy hoạch, tôn tạo Di tích 

Lịch sử Quốc gia Ngã ba Cò Nòi, nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh công lao to 

lớn của các anh hùng liệt sỹ và lực lượng thanh niên xung phong thời kỳ chống 

thực dân Pháp. 

Di tích Ngã ba Cò Nòi (diện tích 20.000m
2
, với cụm tượng đài nhóm ba 

thanh niên xung phong ở các tư thế khác nhau làm bằng chất liệu đá xanh), được 

công nhận Di tích Lịch sử cấp Quốc gia ngày 29/4/2004. Sau 20 năm đưa vào sử 

dụng, công trình hiện đã xuống cấp, quy mô, tính chất, mức độ đầu tư chưa 

tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử. Lần này tỉnh Sơn La cho lập quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trên diện tích rộng 10,51ha, với nguồn vốn ngân 

sách cho công tác giải phóng mặt bằng và xã hội hóa xây dựng các công trình. 

Việc xây dựng chia làm hai giai đoạn 2021 - 2025 (xây dựng tám hạng mục); 

giai đoạn 2026 - 2030 sẽ thực hiện mở đường tránh Quốc lộ 6 và Quốc lộ 37. 
 

23. Mạnh Hùng. MỘT NGÀY BẮT 3 VỤ VẬN CHUYỂN LỢN TRÁI PHÉP 

QUA BIÊN GIỚI / Mạnh Hùng, Vì Hiện // Biên phòng.- Ngày 18/3/2020.-Số 

23.- Tr.6. 
 

Ngày 14/3, Tổ công tác Đồn Biên phòng Chiềng On, Bộ đội Biên phòng Sơn 

La tổ chức tuần tra tại địa bàn bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu 

phát hiện đối tượng Nguyễn Quý Trọng, sinh năm 1986 và Lò Văn Thảo, sinh năm 

1994, trú tại xã Yên Sơn, huyện Yên Châu đang điều khiển xe ô tô, vận chuyển trái 

phép 30 con lợn với tổng trọng lượng 2.067kg. 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, trưa cùng ngày, Tổ công tác phát 

hiện thêm xe ô tô mang biển kiểm soát 26C - 03691 do đối tượng Nguyễn Việt 

Dũng, sinh năm 1987, trú tại xã Yên Sơn, huyện Yên Châu và Trần Trọng Diện, 

sinh năm 1992, trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa điều 

khiển, trên xe chở 34 con lợn, với tổng trọng lượng 2.418kg không có giấy tờ hợp 

pháp. Ngay sau đó, Tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng Lường Văn 

Ngoan, sinh năm 1991 và Lò Văn Đức, sinh năm 1990 (cùng trú tại xã Yên Sơn, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 37A - 0208, 

trên xe chở 33 con lợn với tổng trọng lượng 2.292kg.  

Qua đấu tranh, các đối tượng trên đều khai nhận sang Lào mua lợn thịt, lợi 
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dụng đường mòn, lối mở, để trốn tránh lực lượng chức năng đem về Việt Nam tiêu 

thụ. Đồn Biên phòng Chiềng On đã thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm, đồng 

thời, bàn giao hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. 
 

24. Quốc Tuấn. PÚ CHỨN MONG NƢỚC SẠCH / Quốc Tuấn // Thời nay.- 

Ngày 19/3/2020.-Số 1062.- Tr.5. 
 

Bản nghèo Pú Chứn thuộc xã vùng cao Long Hẹ, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La có 34 hộ đồng bào dân tộc H'Mông thì có tới 31 hộ nghèo. Bản 

hình thành từ những năm 50 của thế kỷ trƣớc. Dù mấy chục năm định cƣ, 

nhƣng điều kiện sống khó khăn nên bà con nơi đây vẫn trong nghèo đói. Một 

trong những nguyên nhân của cái nghèo chính là thiếu nƣớc sinh hoạt. Để tồn 

tại, ngƣời dân phải đào những hố nƣớc sâu vào trong lòng núi, chắt chiu, gạn 

từng giọt nƣớc... 

NỖI LO DAI DẲNG 

Thời tiết ở xã vùng cao Long Hẹ vẫn vậy. Đã sang tháng 3 rồi, thời điểm của 

“mùa con ong đi lấy mật” mà thời tiết vẫn cứ thất thường: Sáng sớm thì sương 

giăng, gió lạnh; trưa đến thì nóng, thi thoảng lại xuất hiện những cơn gió mang hơi 

nóng ở đâu về; chiều xuống, thời tiết giảm nhẹ, cái lạnh đâu đó bất chợt lại ào về. 

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc những làn sương trắng bạc lại ngự trị khắp 

lưng chừng núi hay giăng đầy trên những mái nhà gỗ mà phía trong luôn đỏ lửa 

kèm theo một cái lạnh khiến cho người ta phải sờn lòng... 

Mở đầu câu chuyện với chúng tôi về tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm 

trọng tại các bản vùng cao nơi đây, ông Vàng A Dủa, Phó Chủ tịch UBND xã Long 

Hẹ nói: Nhiều năm nay rồi, các hộ dân ở ba bản Cán Tỷ, Pú Chứn, Pú Chắn rơi vào 

tình trạng thiếu nước trầm trọng. Cái nghèo hay những khó khăn khác lại không 

phải là điều xã lo lắng mà thiếu nước sinh hoạt mới là điều lo sợ. Như bản Pú Chứn 

thuộc diện bản đặc biệt khó khăn của xã, tỷ lệ hộ nghèo hơn 90%. Bản chia thành 

ba cụm (cụm I, cụm II, cụm III). Cả ba cụm đang rất cần được đầu tư công trình 

nước sinh hoạt. Trong đó, tại cụm I là thiếu nước trầm trọng nhất. Việc người dân 

sinh sống ở cụm I thiếu nước sinh hoạt xã đã nắm được và đã kiến nghị lên cấp 

trên. Cũng bởi không có nước, mấy tuần nay, các hộ dân ở Pú Chứn phải xuống tận 

trụ sở UBND xã cách mấy cây số để lấy nước về dùng. Một số hộ khác lấy nước tại 

nhà của những người thân ở gần trung tâm xã. Cũng vì thế mà bể nước tại trụ sở xã 

cũng đã cạn nên người dân chỉ còn cách xuống suối Nặm Nhứ để lấy nước. 

Sau hơn một giờ đồng hồ đi xe máy từ trung tâm xã, vượt qua những đoạn 

đường đất hẹp như lối mòn, lắt léo, khó đi, hai bên đường đá tai mèo nguy hiểm, 
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chúng tôi mới đến được cụm I của bản Pú Chứn. Cụm I có 15 nóc nhà đều của 

đồng bào dân tộc H‟Mông. Ở đây duy nhất hộ nhà Trưởng bản Mùa Nỏ Thào 

không thuộc diện hộ nghèo thôi. Trên đường vào bản, thi thoảng lại bắt gặp cảnh 

người dân lầm lũi cầm can nhựa đi lấy nước... 

Chỉ tay về phía một người phụ nữ đang gùi một chiếc can 20 lít ngược dốc 

phía xa, ông Mùa Nỏ Thào, bảo: Vàng Thị Lúa đấy, hôm nay chồng đi vắng nên nó 

phải đi xin nước ở hố tích nước mưa nhà bố mẹ chồng. Ở đây người dân đào hố để 

tích nước từ mùa mưa dùng cho cả năm. Nhưng cứ đến tháng 3, tháng 4 năm nào 

cũng cạn nước, người dân khát nước... 

MONG CÓ NƢỚC SẠCH 

Theo chân trưởng bản đến nơi chị Lúa đang cùng một số người lúi húi với 

chiếc dây thừng và một ống tre cũ, dài chừng ba gang tay được dùng làm gàu để lấy 

nước mưa ở phía dưới hố đã ngả mầu vàng nhạt để đổ vào chiếc can 20 lít. Gọi là 

nơi tích nước, nhưng thực ra chỉ là một chiếc hố được đào sâu và rộng chừng 3 - 

4m. Những chiếc hố này được che bởi những tấm phên bằng tre cũng đã ngả mầu. 

Người già trong bản thường ví những “bể chứa nước” này là những chiếc bẫy thú 

dữ mà ngày xưa người vùng cao hay làm trong rừng sâu... 

Chả thế, khi nói chuyện với chúng tôi, ông Mua Sáu Chía, năm nay đã ngoài 

70 tuổi, bảo: Rất may chưa có người rơi xuống những chiếc hố tích nước mưa này. 

Tuy nhiên, gia súc, gia cầm hay chuột, dúi, rắn... bị rơi chết dưới những chiếc hố 

này vẫn thường xảy ra. Nhà nào may mắn phát hiện ra thì vớt xác các con vật vứt 

đi, còn không thì phải chấp nhận dùng nước bẩn. 

Chờ cho chị Lúa lấy đầy can nước, tôi lại gần hỏi: “Nước đục như này, chị 

lấy về làm gì?”. Gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chị cười: Để nấu ăn đấy. Bà con 

trong bản dùng quen rồi. 

Hơn hai tháng nay, hai hố tích nước của gia đình tôi đã cạn trơ đáy. Nước 

này đục lắm. Lấy thế này về phải đổ ra chậu, đợi cho bùn lắng xuống rồi múc lấy 

phần trên nấu ăn. Nước dùng xong cho việc rửa mặt hay chân tay sẽ dùng nấu cám 

lợn, đổ đi thì phí lắm... 

Chia sẻ về tình cảnh này, Trưởng bản Mua Nỏ Thào, Trường bản Pú Chứn 

chia sẻ: “Để có nước nấu ăn, chưa nói đến tắm, giặt, tôi và bà con trong bản phải đi 

hàng chục cây số xuống xin nước ở các bản vùng thấp. Người nào quen biết thì xin 

được. Người nào không quen biết, phải đi xe máy chở nước tận suối Nặm Nhứ về 

dùng, khổ lắm. Không có nước dùng, cuộc sống sinh hoạt của người dân bản Pú 

Chứn khổ hơn con thú trong rừng. Đi làm nương cũng chẳng được mà ở nhà cũng 

chẳng xong vì không có nước. Ở đây, muốn có nước dùng, ngày nào các hộ cũng 
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phải bỏ ra vài chục nghìn mua xăng đổ vào xe máy để vận chuyển từ ba đến bốn 

chuyến nước về dùng. Mà việc dùng nước cũng phải thật sự tiết kiệm, chứ không 

thể tùy tiện mà dùng được”. 

Tiếp câu chuyện, với Phó Chủ tịch UBND xã Long Hẹ ông Vàng A Dủa về 

tình trạng để dân thiếu nước sinh hoạt? Ông Dủa nói: Người dân thiếu nước sinh 

hoạt nhiều năm rồi. Năm nay thiếu nước trầm trọng nhất. Việc thiếu nước sinh hoạt 

ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chủ nhật tuần trước tôi có 

lên đây dự một đám cưới, phải nhờ cả bản xuống suối Nặm Nhứ chở nước về dùng. 

Do các hộ dân đều ở xa, trước mắt xã cũng chưa có giải pháp gì để khắc phục tình 

trạng này. Chúng tôi chỉ biết động viên bà con xuống lấy nước tại trụ sở xã. Về 

chuyện này xã cũng đã kiến nghị với huyện mở đường giao thông vào bản và xây 

các bể chứa nước mưa cho bà con. Trước mắt xin hỗ trợ mỗi hộ một téc nước nhựa 

để dự trữ nước sinh hoạt, nhưng đang chờ kinh phí... 

Việc người dân bản Pú Chứn đào các hố tích nước mưa rất nguy hiểm, 

không bảo đảm vệ sinh. Câu chuyện thiếu nước sạch ở bản nghèo vùng cao Long 

Hẹ đang đòi hỏi các cấp chính quyền huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La sớm có giải 

pháp xử lý để góp phần hỗ trợ đồng bào cải thiện đời sống. 
 

25. Phan Ngọc. CẢNH SÁT TRUY NÃ KỂ MUÔN CHIÊU “VE SẦU THOÁT XÁC” 

CỦA TỘI PHẠM TRỐN ÁN: NGƢỜI PHẪU THUẬT THẨM MỸ, KẺ SỐNG 

ĐỜI LƢƠNG THIỆN SAU 30 NĂM MỚI LỘ MẶT / Phan Ngọc // Đời sống 

và hôn nhân.- Ngày 19/3/2020.- Số 23.- Tr.4-5. 
 

Nói về việc truy bắt tội phạm, mọi người hay nghĩ đến lính hình sự. Cùng 

thực hiện nhiệm vụ tương tự, thậm chí là đấu tranh trực diện với tội phạm đặc biệt 

nguy hiểm nhưng cảnh sát truy nã có phần “ẩn danh” hơn. “Bản chất của kẻ bị truy 

nã là đã phạm tội và trốn chạy. Họ thường có nhiều thủ đoạn hòng che đậy bản thân 

nên mỗi lần bắt kẻ bị truy nã, với chúng tôi là một chuyên án”, Thiếu tá Nguyễn 

Hải Đăng, cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thành phố 

Hải Phòng) chia sẻ. 
 THAY HÌNH ĐỔI DẠNG CŨNG KHÔNG THOÁT 

Thiếu tá Nguyễn Hải Đăng cho biết, những kẻ trốn nã rất nhiều chiêu trò để 

không bị phát hiện. Vì vậy với mỗi tên tội phạm, lực lượng chức năng lại phải 

chuẩn bị một kế hoạch điều tra, vây bắt khác nhau… 

…Đây không phải là lần đầu tiên, các cán bộ, trinh sát đối mặt với việc nghi 

phạm phẫu thuật thẩm mỹ, thay hình đổi dạng để tìm cách trốn truy nã. Đỗ Thành 

Nam (30 tuổi, trú tại tiểu khu 3, huyện Mộc Châu, Sơn La) là một trùm ma túy 

xuyên quốc gia. Tháng 10/2012, đường dây ma túy khủng vận chuyển tới hơn 

25.000 bánh heroin do Nam cầm đầu ở Quảng Ninh bị phá, Nam trốn thoát và tiếp 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 05 năm 2020 30 

tục câu móc, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội lên Cao 

Bằng. Đầu tháng 01/2017, đồng phạm của Nam tiếp tục bị bắt khi đang vận chuyển 

15kg ma túy. Nam lại trốn thoát, phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ và vào Thành 

phố Cần Thơ thuê nhà để bán bánh. Bị bắt giữ vào tháng 01/2018, khi lột bỏ khẩu 

trang và mũ của Nam, trinh sát cũng khá ngỡ ngàng trước khuôn mặt khác hẳn của 

đối tượng… 

… Việc các nghi phạm tìm cách thay đổi hình dáng, tên họ, thân phận để 

trốn truy nã luôn gây khó khăn cho việc truy bắt… Tuy nhiên, theo các trinh sát, dù 

tội phạm tìm mọi cách để „thay hình đổi dạng”, thì cũng không thể thoát khỏi sự 

quan sát tinh tường của những người dày dạn kinh nghiệm phá án, truy nã. Bởi 

khuôn mặt, làn da có thể thay đổi, thì vẫn còn đó những tình tiết từ giọng nói, chiều 

cao, dáng đi, thậm chí vành tai, ngón tay, tính cách... để vẫn có thể nhận ra…  
 

26. Đức Huy. SƠN LA: TIÊU HỦY TANG VẬT VI PHẠM TRỊ GIÁ 287 

TRIỆU ĐỒNG / Đức Huy // Đại biểu nhân dân.- Ngày 25/3/2020.- Số 85.- Tr.7. 
 

Tin từ Cục Quản lý thị trường Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp các cơ 

quan, lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi 

phạm hành chính bị tịch thu thuộc diện hàng hóa phải tiêu hủy là hàng giả, không 

rõ nguồn gốc, xuất xứ... với tổng trị giá tang vật vi phạm trên 280 triệu đồng. 

Địa điểm tiêu hủy được tổ chức tại Khu Xử lý rác thải thuộc Công ty Môi 

trường đô thị Thành phố Sơn La. Đội Quản lý thị trường số 9 được Cục phân công 

chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan như: Sở Tài chính, Công an tỉnh, Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng... đã chứng 

kiến tiêu hủy đúng quy trình, an toàn. Hàng hóa tiêu hủy lần này là tang vật vi 

phạm hành chính bị tịch thu, thuộc diện hàng hóa phải tiêu hủy bao gồm 8.442 đơn 

vị thực phẩm (mứt, bánh kẹo, sữa, thực phẩm chức năng...), quần áo, giày, thuốc lá, 

mỹ phẩm, điện thoại, phụ kiện điện thoại... Đây được xếp vào danh mục là hàng 

giả, hàng cấm, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất 

lượng, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá là 287 triệu 

đồng. 
 




