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01. Phƣơng Linh. HUYỆN MAI SƠN (SƠN LA): CÁN BỘ TÍN DỤNG CHÍNH 

SÁCH TẬN TÂM VÌ NGƢỜI NGHÈO / Phƣơng Linh // Dân tộc và phát 

triển.- Ngày 25/3/2020.- Số 1607.- Tr.9. 
 

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách 

xã hội huyện Mai Sơn (Sơn La), anh Cầm Văn Sơn có điều kiện thuận lợi để 

tìm hiểu nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 

tƣợng chính sách khác trong việc vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều 

năm qua, anh luôn là “cầu nối” hiệu quả giữa ngƣời nghèo với vốn tín dụng 

chính sách. 

Nhắc đến anh Cầm Văn Sơn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện Mai Sơn, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ chính sách 

trên địa bàn đều hết lời khen ngợi, bởi sự năng nổ, nhiệt tình, chu đáo, tận tâm, 

trách nhiệm trong công việc của anh. 

Anh Sơn đã có 14 năm công tác trong ngành ngân hàng chính sách xã hội. 

Từ một cán bộ làm công tác tín dụng phụ trách xã nên anh thường xuyên đi cơ sở, 

tiếp xúc nhiều với đồng bào dân tộc thiểu số, đa số là người nghèo, thiếu kiến thức 

về chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất tự phát nên cuộc sống rất bấp bênh. Lúc đó, nhiều 

hộ nghèo còn không dám vay vốn vì không biết sử dụng tiền vay vào việc gì, sợ 

không trả được nợ. 

Nắm bắt được tâm lý của bà con, anh đã đến từng hộ vận động, giải thích 

việc ngân hàng hỗ trợ vốn vay cho người nghèo nhằm sản xuất, kinh doanh không 

chỉ giúp kinh tế gia đình ổn định mà còn phát huy vai trò, vị thế của các chủ hộ. 

Thông qua nhiều chương trình cho vay vốn đa dạng, phong phú, ngân hàng chính 

sách xã hội đã tạo mọi điều kiện cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách 

tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi nhất, đồng thời, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn 

hiệu quả, nhờ đó, giúp người nghèo phát triển kinh tế gia đình. 

Nhờ thực hiện tốt việc hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tổ viên chấp 

hành tốt quy ước hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hành tiết kiệm, giúp 

đỡ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có 

hiệu quả, các hội viên đã thực hiện tốt việc trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn đã cam kết 

với ngân hàng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,02% tổng dư nợ. 

Nhờ nguồn vốn vay ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội, nhiều gia đình 

thuộc hộ nghèo đã có điều kiện để phát triển kinh tế, thoát khỏi hộ nghèo, có của ăn 

của để, góp phần cùng các nguồn lực khác của huyện làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của 

huyện từ 25,54% năm 2015 xuống còn 15,65% năm 2019. 

Ông Hoàng Xuân Trường, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn 

La nhận xét: Anh Cầm Văn Sơn là một trong những giám đốc phòng giao dịch 

huyện rất tận tâm với công việc, luôn hết lòng giúp đỡ người nghèo tiếp cận được 

vốn vay phát triển sản xuất. 
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Với nhiều thành tích đóng góp trong công tác, anh Cầm Văn Sơn đã được 

nhận Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Sơn La, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính 

sách Xã hội Việt Nam. 
 

02. Vân Nhi. MAI SƠN MỞ RỘNG DIỆN TÍCH TRỒNG NA VIETGAP / 

Vân Nhi // Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/3/2020.- Số 74.- Tr.13. 
 

Những năm gần đây, cây na đã giúp nhiều hộ gia đình ở Mai Sơn (Sơn La) 

xóa đói, giảm nghèo và vươn lên giàu có. Tuy nhiên, để sản phẩm đạt năng suất, 

chất lượng đòi hỏi người dân phải bỏ nhiều công chăm sóc, đặc biệt là kỹ thuật tỉa 

cành, tạo tán, thụ phấn hoa. 

Bà Đào Thị Tân (ở tiểu khu I, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn) bộc bạch: Mọi năm 

đến thời điểm này, cây na đã có hoa và đậu quả non rồi, nhưng năm nay mưa muộn 

nên đến bây giờ cây mới đâm lộc, vì vậy, tôi phải tranh thủ tỉa mầm giúp cây phân 

nhánh và ra quả đều. 

Để vườn na cho thu nhập cao phải mất nhiều công đầu tư chăm sóc, bây giờ 

người dân ở đây đã nắm chắc kỹ thuật tạo tán, phân cành, thụ phấn cho na ra quả 

rải vụ để tránh tư thương ép giá. “Năm ngoái, gia đình tôi có 1,5ha na dai, năng 

suất 15 tấn quả/ha, sản lượng 22,5 tấn, với giá bán bình quân tại vườn 30.000 

đồng/kg, trừ chi phí còn lãi 600 triệu đồng. Hiện, tôi đang ghép một số cây na dai 

sang giống na Thái cho năng suất, chất lượng cao” - bà Tân cho hay. 

Huyện Mai Sơn hiện có gần 140ha na dai, tập trung ở thị trấn Hát Lót, xã Cò 

Nòi, Hát Lót... năng suất bình quân từ 12 - 15 tấn/ha, thu nhập bình quân từ 360 - 

450 triệu đồng/ha. Đặc biệt, đối với các hộ trồng na Thái có thu nhập từ 800 triệu 

đồng đến 1 tỷ đồng/ha. 

Năm 2018, sau khi công bố nhãn hiệu chứng nhận “Na Mai Sơn”, huyện Mai 

Sơn đã tập trung rà soát, quy hoạch vùng trồng na. Đồng thời, tích cực phối hợp với 

các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng thương hiệu “Na Mai Sơn”; tiếp tục hỗ 

trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ trồng na liên kết với các doanh nghiệp 

phát triển sản xuất theo quy trình VietGAP, Global GAP, bảo đảm sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn xuất khẩu. 
 

03. Sơn Ca. TRÊN MẶT TRẬN ĐẤU TRANH PHÕNG CHỐNG MA TÖY: “BÓNG 

HỒNG” VÀ HƠN 11.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP / Sơn Ca / Bảo vệ pháp 

luật.- Ngày 27/3/2020.- Số 25.- Tr.9. 
 

Công an tỉnh Sơn La vừa cho biết, vào hồi 10h30’ ngày 20/3/2020, tại bản 

Phiêng Tam, xã Chiềng Đen (Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), Công an Thành phố  

Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh 

Sơn La) và Công an xã Chiềng Đen đã triệt phá một vụ buôn bán ma túy lớn, bắt 

quả tang một đối tượng. 
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Đối tượng bị bắt giữ là Lò Thị Ngoan (sinh năm 1991, trú tại bản Nong Ô, 

xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Vật chứng thu giữ là 11.039 viên 

ma túy tổng hợp (trọng lượng 1.092,91 gram), 1 xe máy và một số tang vật khác. 

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. 
 

04. Sùng Thiên Long. MÙA HÁI “LỘC RỪNG” TRÊN BẢN MÔNG / Sùng 

Thiên Long / Nông thôn ngày nay.- Ngày 27/3/2020.- Số 75.- Tr.16. 
 

Bản Cửa Rừng (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) nổi tiếng 

với những vạt rừng chít rộng ngút tầm mắt. Hàng chục năm nay, cứ đến mùa 

hái chít, bà con đồng bào Mông ở đây lại lũ lƣợt rủ nhau đi bẻ bông chít kiếm 

thêm thu nhập. 
LỘC TRỜI CHO 

Những ngày cuối tháng 2, tôi có chuyến công tác cùng cán bộ kiểm lâm Ban 

Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ huyện Thuận Châu đến bản Cửa Rừng, xã Co 

Mạ triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Tại đây, tôi may mắn 

được theo gót bà con người Mông đi bẻ bông chít. 

Như đã hẹn từ tối hôm trước, buổi sáng sớm, tôi có mặt tại gia đình chị Vừ 

Thị Sua để cùng bà con hái bông chít. Đồng bào Mông nơi đây gọi bông chít là 

“lộc rừng” do ông trời ban tặng. 

Để hái được bông chít, theo quan sát của tôi, dụng cụ chị Sua chuẩn bị rất 

đơn giản, gồm: Gùi (tiếng Mông gọi là lù cở), dao quắm, đôi ủng, đôi găng tay, 

nắm xôi đựng trong ép khảu, đôi ủng, chai nước và 1 lọ dầu phật linh Trường Sơn 

1,5ml. 

“Cây chít thường mọc những vùng có độ dốc lớn nên công việc hái bông chít 

rất vất vả. Để có sức trèo đèo, lội suối, chúng tôi phải dậy sớm từ lúc 4 giờ sáng để 

chuẩn bị xôi đi đường; đi ủng tránh bị rắn cắn; dầu phật linh Trường Sơn để bôi vết 

thương khi bị muỗi, ong đốt…” - chị Sua giải thích lý do chuẩn bị những dụng cụ 

trên. 

Sau khi đã chuẩn bị đủ các dụng cụ cần thiết, chúng tôi lên đường. Di 

chuyển xe máy khoảng 20 phút trên con đường gió rít, mù mịt bụi, chúng tôi đến 

con đường mòn dẫn vào khu rừng chít. Đường mòn rất nhỏ, chỉ đủ một người 

trưởng thành luồn lách. Lúc này, những chiếc xe máy cà tàng được để lại 2 bên 

đường và chúng tôi bắt đầu cuốc bộ ở chặng đường tiếp theo. 

Để thuận lợi cho đi lại, chị Vừ Thị Nhìa chân đi ủng, tay cầm chiếc dao 

quắm phát cây bụi hai bên để dẫn đường. Chị Nhìa có dáng người cao lớn, vẻ mặt 

khắc khổ. Đôi bàn tay chị nứt nẻ, rớm máu do lao động. Đó cũng là kết quả của 

việc hái chít hơn một tháng qua. 

“Vì buôn “vàng trắng”, hiện chồng tôi đang cải tạo trong trại giam. Một 

mình tôi phải vật lộn với cuộc sống để nuôi, dạy hai thằng con trai ăn học. Mùa chít 

này là cơ hội để tôi có thêm tiền mua bộ quần áo mới, quyển vở cho con” - chị 

Nhìa tâm sự với giọng buồn rầu. 
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GIAN NAN HÁI CHÍT 

Sau khi luồn rừng, lội suối chừng một tiếng đồng hồ, chúng tôi đến một 

thung sâu với bạt ngàn rừng chít xanh rì. Mọi người ai nấy đều nhanh tay cởi bỏ 

chiếc gùi đeo trên lưng, rồi tản đi dùng dao quắm phát thành từng lối nhỏ bẻ bông 

chít. 

Theo quan sát của tôi, cây chít cao khoảng 4 - 5m. Để hái được bông chít, bà 

con phải dùng dao quắm chặt ở dưới gốc, loại bỏ vỏ rồi cắt những đoạn dài hơn mét 

là được. Những người thành thục như chị Nhìa và chị Sua chỉ mất vài giây để hái 

được thành phẩm. 

Trời nắng chang chang cộng với việc lá chít, cây gai sắc cứa vào tay, phấn 

chít dính vào cổ gây ngứa ai cũng gãi sột soạt. Trong khi, bộ quần áo trên người 

của mọi người cũng đều ướt đẫm mồ hôi. Đặt bó chít vào “lù cở”, chị Sua ngồi bệt 

xuống đất nghỉ ngơi. Những giọt mồ hôi lúc này thi nhau lăn dài trên má. 

Nhấc chai nước lọc mát lạnh uống một ngụm, chị bảo: Mùa hái chít ở bản 

Cửa Rừng bắt đầu từ trung tuần tháng 11 âm lịch đến hết tháng 2 âm lịch. Lúc này, 

bà con đã thu xong mùa vụ nên người người, nhà nhà đều đi hái chít. Bông chít đẹp 

và bền nhất ở đầu vụ nên được thương lái trả giá cao. Đợt hái này vào mùa cuối vụ, 

bông chít nở xòe nên giá khá thấp. 

“Đối với những người hái thuần thục, trung bình một ngày có thể hái được từ 

40 - 50kg chít tươi. Với giá từ 3.500 - 4.000 đồng/kg, mỗi ngày cũng kiếm được vài 

trăm nghìn đồng. Nếu tính cả mùa hái chít thì thu được cả chục triệu đồng. Tôi có 

bà chị hái chít hơn 2 tháng nay đã mua được xe máy rồi đấy” - chị Sua khoe. 

Theo chị Sua, bông chít cho thu nhập khá, nhưng để hái được thứ “lộc rừng” 

này về bán không hề đơn giản chút nào. “Nhiều năm liền theo các mẹ, các chị đi bẻ 

chít, tôi đã từng bị rắn lục cắn, ong rừng đốt. Đã có trường hợp bị gãy tay, gãy chân 

do mải hái chít bị rơi xuống vực. Nhưng vì cuộc sống còn nhiều khó khăn nên mình 

cũng chỉ biết bảo nhau cẩn thận hơn thôi” - chị Sua vừa lau mồ hôi vừa bộc bạch. 

Khoảng 14 giờ chiều, dùng xong bữa trưa, sấm chớp kêu ầm ầm báo hiệu 

trời chuẩn bị đổ mưa. Lúc này, “lù cở” của ai nấy đều đầy ắp bông chít. Chị Nhìa 

bảo: “Trời chuẩn bị mưa đấy. Nếu gặp phải mưa, đường trơn trượt không đẩy xe 

được. Về thôi!”. 

Trên đường quay về, để tăng sức bền, chúng tôi mỗi người trang bị một 

chiếc gậy leo núi. Hơn 1 giờ đồng hồ ngược dốc, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi 

đã về tới nơi để xe. Từng bó chít trong gùi được mọi người lấy ra để chằng lên trên 

yên của những chiếc xe cà tàng, leo dốc về nhà. 

Trò chuyện với tôi, ông Sùng Nhìa Chá, dân bản Cửa Rừng - ông chủ 

chuyên thu mua chít có tiếng ở vùng này, bảo: Cây chít ở bản Cửa Rừng nhiều vô 

kể. Mấy năm trở lại đây, thấy bà con vất vả hái chít mà thương lái thu mua lại trả 

giá thấp hơn giá thị trường nên tôi đứng ra thu mua giúp người dân. Sau đó, tôi 

đem bông chít phơi khô. Khi nào tập kết được với số lượng lớn, tôi liên hệ với các 
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bạn hàng ở dưới huyện, tỉnh lên mua. Chít khô bán được giá cao gấp 3 - 4 lần chít 

tươi nên cũng lãi khoảng 40 - 50 triệu đồng/mùa chít. 
 

05. Đức Huy. SƠN LA: TƢỚC GIẤY PHÉP CỬA HÀNG XĂNG DẦU VI 

PHẠM / Đức Huy / Đại biểu nhân dân.- Ngày 27/3/2020.- Số 87.- Tr.7. 
 

Cục Quản lý thị trường Sơn La vừa cho biết, đã kiểm tra, phát hiện và xử 

phạt, tước giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với 1 doanh nghiệp kinh doanh xăng 

dầu có hành vi bán cao hơn giá niêm yết. 

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 3 Sơn La phối hợp với lực lượng công an 

huyện tiến hành kiểm tra cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hồng Nhung thuộc Công ty 

Trách nhiệm Hữu hạn Hồng Nhung Mộc Châu, có địa chỉ tại bản Co Chàm, xã 

Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La sau khi tiếp nhận nguồn tin báo của quần 

chúng nhân dân. Tại thời điểm kiểm tra cửa hàng này bán xăng RON 95-III cao 

hơn giá quy định là 2.460 đồng/lít. 

Qua quá trình đấu tranh và làm việc đoàn kiểm tra, bà Đỗ Thị Nhung là đại 

diện theo pháp luật của công ty đã thừa nhận hành vi, ký vào Biên bản vi phạm 

hành chính. Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp với tổng số tiền phạt là trên 

40 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu theo quy định của pháp luật. 
 

06. A. H. BẮT KẺ CHUYÊN ĐỤC KÉT TRỘM TIỀN / Đức Huy / Pháp luật 

và xã hội.- Ngày 28/3/2020.- Số 29.- Tr.11. 
 

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La, đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng 

Nguyễn Tiến Duẩn (sinh năm 1981, trú tại tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi trộm cắp tài sản. 

 Đây là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đục két trộm tài sản trên địa bàn 

huyện Mai Sơn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. 

Trước đó, ngày 22/3/2020, Công an huyện Mai Sơn nhận được đơn trình báo 

của anh Chu Văn Vụ (sinh năm 1981, trú tại tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai 

Sơn) về việc có kẻ đột nhập đục két sắt để trong phòng ngủ và lục lọi tủ, đồ dùng 

trộm cắp tài sản. Toàn bộ số tiền bị mất khoảng hơn 17 triệu đồng. 

Công an huyện Mai Sơn đã tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường và 

tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua 

sàng lọc đối tượng, nổi lên Nguyễn Tiến Duẩn có nhiều khả năng chính là đối 

tượng gây ra vụ trộm tài sản của gia đình anh Chu Văn Vụ. Củng cố chứng cứ và 

bằng các tài liệu thu thập được, ngày 23/3/2020, Công an huyện Mai Sơn đã triệu 

tập đối tượng Nguyễn Tiến Duẩn đến làm việc. Ban đầu, Duẩn chối nhưng trước 

những lý lẽ của các điều tra viên, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. 
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Theo đó, khoảng 7h30 ngày 20/3/2020, Duẩn điều khiển xe máy đi từ nhà 

theo đường Quốc lộ 6A xuống khu vực xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn với mục đích 

tìm nhà nào không có ai ở nhà sẽ đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Khi đi, Duẩn 

mang theo 1 bao tải dứa màu trắng quấn 1 chiếc xà beng dài hơn 1m có đầu nhọn. 

Đến khu vực tiểu khu 32, xã Cò Nòi, quan sát thấy nhà anh Chu Văn Vụ 

khóa cửa, Duẩn điều khiển xe máy để tại khu đất trống cách khoảng 150m rồi cầm 

bao tải quấn xà beng đi vòng đến phía sau nhà anh Vụ xem xét tình hình. Duẩn tìm 

cách vào nhà anh Vụ mở tủ lấy toàn bộ số tiền ở hộp nhựa trong tủ và con lợn sứ 

trên nóc tủ, sau đó lấy tiền trong két sắt, tổng số hơn 17 triệu đồng. Số tiền trộm 

cắp được, Duẩn đi trả nợ một phần lớn, còn lại tiêu xài cá nhân hết. 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Mai Sơn, cũng đã ra lệnh khám 

xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Tiến Duẩn thuộc tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, thu 

giữ 1 áo khoác, 1 mũ bảo hiểm, số tiền hơn 3 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng và một 

số vật chứng liên quan khác; đồng thời đã truy tìm và thu giữ chiếc xà beng sắt, bao 

tải dứa là dụng cụ Duẩn dùng để đục phá két sắt nhà anh Vụ. Đối tượng đã thực 

hiện 2 vụ trộm cắp tài sản bằng cách đục két sắt lấy tiền và vàng của chủ nhà để 

tiêu sài cá nhân. 

Nguyễn Tiến Duẩn đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, 

Duẩn làm thợ sửa điện, nước và bắn mái tôn. Nhưng Duẩn đã lợi dụng công việc 

đó, nắm được quy luật sinh hoạt của nhiều gia đình, biết cách đột nhập vào nhà và 

Duẩn lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. 
 

07. Vân Thanh. SƠN LA: MƢỢN XE CỦA BẠN RỒI MANG BÁN / Vân 

Thanh / Pháp luật Việt Nam.- Ngày 29/3/2020.- Số 89.- Tr.16. 
 

Tòa án Nhân dân Thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) vừa đưa bị cáo Nguyễn 

Văn Dũng (sinh năm 1994, ở Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) ra xét 

xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Sa 

Ngọc Đức (bạn quen biết với bị cáo Dũng). 

Theo hồ sơ vụ án, Dũng có mối quan hệ quen biết với anh Sa Ngọc Đức, 

khoảng 18h30 ngày 6/5/2018, Dũng đã gọi điện thoại cho anh Đức hỏi mượn xe 

máy của anh Dũng để đi có việc. Dũng hẹn khuya cùng ngày sẽ mang xe về trả và 

hẹn trả vào lúc 22h cùng ngày. 

Được anh Dũng đồng ý, Dũng thuê xe đạp tới điểm hẹn là phòng khám Sa 

Thị Thư tại phường Chiềng Lề (Thành phố Sơn La). Gặp nhau, anh Đức đã giao 

cho Dũng chiếc mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius kèm theo giấy đăng ký xe mang 

tên Đinh Thị Bình (là mẹ của anh Đức) trong cốp. Nhận xe, Dũng đi chơi quanh 

Thành phố Sơn La. 

Sau đó, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Dũng đã nảy sinh ý định mang bán 

chiếc xe của anh Đức để lấy tiền. Theo cáo trạng, Dũng đã mang xe máy của anh 

Đức đến cửa hàng cầm đồ để bán xe. Sau khi giao đầy đủ giấy tờ, chủ cửa hàng 

cầm đồ đồng ý mua xe với giá 6 triệu đồng. 
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Tiêu hết số tiền trên trong vòng 1 tuần, Dũng đã quay lại cửa hàng cầm đồ 

xin thêm tiền. Do mua được xe với giá quá hời, chủ cửa hàng cầm đồ đồng ý trả 

thêm cho Dũng 1,1 triệu đồng. Sau đó, chủ cửa hàng cầm đồ đã bán lại chiếc xe 

cho người khách không quen biết. 

Về phía anh Đức, do không thấy Dũng mang xe về trả nên gọi điện đòi xe. 

Sau nhiều lần nói dối quanh co, Dũng đã thừa nhận với anh Đức mình đã mang xe 

đi bán và tiêu hết tiền. Sau đó, Dũng bỏ trốn khỏi địa phương. Cực chẳng đã, anh 

Đức đã phải tới cơ quan công an tố cáo hành vi của Dũng. 

Theo kết luận định giá tài sản, xe máy của anh Đức có giá trị 12,5 triệu đồng. 

Bị đưa ra xét xử, bị cáo Dũng thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối hận. Dũng 

mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Phía bị hại cùng đề nghị hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Sơn La tuyên 

phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng mức án 14 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản”.  
 

08. V. P. VỪA ĐƢỢC XÓA ÁN TÍCH VỀ HÀNH VI HIẾP DÂM TRẺ EM 

LẠI TIẾP TỤC PHẠM TỘI / V. P / Pháp luật và xã hội.- Ngày 29/3 - 

4/4/2020.- Số 291.- Tr.21. 
 

Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La vừa xét xử Tòng Văn Tuyến, sinh năm 

1987, trú tại xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, về tội “Hiếp dâm ngƣời 

dƣới 16 tuổi”. 

Phiên tòa được xét xử kín với lý do bị hại trong vụ án là cháu T, sinh năm 

2014, tại thời điểm bị xâm hại, bị hại mới chỉ hơn 5 tuổi. Theo bản án sơ thẩm, 

chiều 14/9/2019, sau khi uống rượu xong, Tuyến từ nhà đi bộ ra đường dân sinh 

trong bản chơi. Khi đi đến một quán tạp hóa thì thấy cháu T từ trong quán tạp hóa 

đi ra. Tuyến nảy sinh ý định xâm hại nên đã cầm tay cháu bé, dắt đi về khu suối 

Nậm Ban, là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Tại đây, khi Tuyến đang giở trò thì bị 

phát hiện. Tuyến đã buông cháu T ra rồi bỏ chạy. Sau đó, người dân trong bản đã 

bắt giữ Tuyến và báo cho Công an xã Sốp Cộp. 

Trong vụ án này, đại diện của bị hại có đơn đề nghị bồi thường danh dự, 

nhân phẩm và sức khỏe cho cháu T với số tiền 30 triệu đồng. Quá trình điều tra, bị 

cáo Tuyến chưa bồi thường được đồng nào. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi 

phạm tội như nội dung cáo trạng đã nêu. Bị cáo khai, ngày 14/9/2019, do nhu cầu 

sinh lý, bị cáo đã dùng tay để thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. 

Bào chữa cho bị cáo Tuyến, luật sư nhất trí với tội danh và điều luật mà Viện 

Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La truy tố. Tuy nhiên, luật sư đề nghị hội đồng xét xử 

xem xét vì bị cáo là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa, nhận thức 

pháp luật còn hạn chế. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải..., gia đình bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi thường được số 
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tiền là 1 triệu đồng nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực 

tiếp xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng xấu đến sự hình 

thành nhân cách, sự phát triển tâm sinh lý bình thường của trẻ nhỏ. Hành vi phạm 

tội của bị cáo gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, làm mất trật tự trị 

an xã hội địa phương. Đáng nói, trước khi vụ án này được đưa ra xét xử, Tuyến đã 

bị xử phạt 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tuy được xóa án tích nhưng bị cáo 

đã không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân. Do đó, hội đồng xét xử Tòa án 

Nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt bị cáo Tuyến 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi”. 
  

09. Đ. P. PHÓNG HỎA ĐỐT NHÀ VÌ TỨC TỐI BỊ NGHI LÀ KẺ TRỘM GÀ 

/ Đ. P / Pháp luật và xã hội.- Ngày 29/3 - 4/4/2020.- Số 291.- Tr.14. 

 

 Tòa án nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, vừa mở phiên tòa xét xử 

sơ thẩm với bị cáo Cầm Văn Sơn, sinh năm 1994, trú tại xã Mƣờng Hung, 

huyện Sông Mã, Sơn La, dân tộc Thái, về tội “Hủy hoại tài sản” 
Theo bản án, trưa 7/02/2019, Cầm Văn Sơn đi bộ đến nhà anh họ để ăn cơm 

uống rượu. Sau khi ăn uống xong, Sơn đi về qua lán nương của anh Quàng Văn 

Xoan. Vì bực tức câu nói của chị Thương (vợ anh Xoan) ngày hôm trước về việc 

gia đình chị mất 2 con gà và ấm đun nước, Sơn dùng bật lửa mang sẵn theo người, 

đốt đống cỏ tranh khiến đống cỏ cháy lan đến cháy toàn bộ lán cùng tài sản đồ vật 

dụng cụ trong lán gồm 1 chiếc máy thái sắn, 1 chiếc máy phát cỏ chạy bằng xăng, 

11 chiếc bình phun thuốc trừ sâu, trừ cỏ chạy bằng xăng, 7 bao sắn khô và một số 

tài sản khác. 

Cùng ngày, gia đình anh Quàng Văn Xoan có đơn đề nghị Công an xã 

Mường Hung giải quyết. Nhận đơn, Ban Công an xã Mường Hung đã triệu tập Sơn 

lên trụ sở làm việc và Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi trên. Qua khám nghiệm 

hiện trường xác định ngôi nhà đã bị cháy toàn bộ, tại hiện trường chỉ còn lại một số 

bộ phận của đồ dùng, dụng cụ chưa cháy hết. Tại kết luận định giá tài sản, tổng giá 

trị tài sản bị hủy hoại là hơn 19,7 triệu đồng. 

Quá trình điều tra đã xác định khoảng năm 2012, Cầm Văn Sơn sử dụng ma 

túy, sau đó có biểu hiện rối loạn tâm thần. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần 

của Viện Pháp y tâm thần Trung ương: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm 

tội và tại thời điểm giám định, Cầm Văn Sơn bị rối loạn thần khởi phát muộn do sử 

dụng nhiều loại ma túy. Bệnh ở mức độ vừa; thời điểm trên, đối tượng hạn chế khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. Đối tượng không cần áp dụng biện pháp bắt 

buộc chữa bệnh”. Phía bị hại thì yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 22 triệu đồng. 

Hiện gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 6 triệu đồng và gia đình 

sẽ bồi thường sau nên không yêu cầu bồi thường gì thêm. Tại phiên tòa, Sơn khai 
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nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng viện kiểm sát 

nhân dân đã truy tố. 

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã 

hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được coi là quyền bất khả xâm phạm, 

được pháp luật bảo vệ. Không những vậy, hành vi này của bị cáo còn làm ảnh 

hưởng đến sự an toàn xã hội nói chung và gây mất trật tự trị an tại địa phương nói 

riêng. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, khả năng nhận thức 

để biết được việc làm hủy hoại tài sản của người khác bị pháp luật ngăn cấm nhưng 

bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do vậy, phải xử lý tương xứng với mức độ hành vi bị cáo 

gây ra. 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội bị cáo 

đã tác động đến gia đình tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho bị hại nên 

được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì vậy, cần cách ly bị cáo 

ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để bị cáo cai nghiện và từ bỏ ma túy 

đồng thời để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Do đó, Hội đồng xét xử quyết 

định xử phạt bị cáo Sơn 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. 
 

10. Tuệ Linh. CĂNG LƢỚI GIỮ YÊN VƢỜN MẬN / Tuệ Linh / Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 30/3/2020.- Số 77.- Tr.11. 
 

Lão nông Nguyễn Tuấn Dũng (Tiểu khu Pa Khen, thị trấn nông trƣờng 

Mộc Châu, Sơn La) đã nghĩ ra cách dùng lƣới cƣớc chống mƣa đá cho vƣờn 

mận. Hiệu quả đã đến ngay tức thì... 

Ông Dũng kể: “Tôi bắt đầu trồng mận từ năm 1991 và là một trong người 

đầu tiên trồng mận ở đất Mộc Châu. Hiện nay, tôi có cả trăm cây mận có tuổi đời 

gần 30 năm với diện tích 4ha”. Theo ông Dũng: Khí hậu, thổ nhưỡng ở Mộc Châu 

rất phù hợp với cây mận. Bởi vậy, ở Mộc Châu đã có hàng trăm hộ nông dân phất 

lên thành triệu phú, tỷ phú nhờ trồng mận. Nhưng mấy năm trở lại đây, biến đổi khí 

hậu, mật độ xuất hiện mưa đá dày hơn khiến người nông dân trở tay không kịp. 

“Năm 2018, 4ha mận hậu của gia đình tôi được mùa, quả sai trĩu cành. Cứ 

nghĩ thu hoạch xong sẽ “đút túi” tiền tỷ, nào ngờ sau một trận mưa đá, quả rụng 

đầy gốc. Những quả còn lại bám trên cây, quả thì bị xước xát, quả bị thối, quả thì bị 

sẹo. Đến mùa thu hoạch, tôi chở đi khắp nơi nhưng chỉ bán được một nửa với giá rẻ 

bèo 3.000 đồng/kg. Năm đấy, mận nhà thất thu, tiền bán mận không đủ bù chi phí 

phân bón” - ông Dũng kể lại. 

 Sau nhiều đêm trăn trở, ông nảy ra ý tưởng dùng lưới để chống lại mưa đá, 

bảo vệ vườn mận. Năm 2019, ông Dũng xách ba lô đi khắp nơi xem các mô hình 

nhà lưới, nhà kính làm nông nghiệp nhưng đều không phù hợp với cây mận. Cuối 

năm 2019, ông Dũng xuống Hà Nội tham quan một buổi triển lãm hàng công, nông 

nghiệp. Ông phát hiện ra sản phẩm lưới cước của nhà máy nhựa ở tỉnh Bình Dương 

siêu nhẹ, siêu bền và có độ đàn hồi rất tốt. 
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“So với các loại lưới khác trên thị trường, tôi thấy loại lưới cước này có độ 

đàn hồi rất tốt. Sau khi về nhà, tôi bảo con trai gọi điện cho công ty đó để đàm phán 

mua lưới. Đàm phán đi đàm phán lại gần trăm cuộc điện thoại mới chốt được đơn 

hàng” - ông Dũng cho hay. Mua được lưới, ông Dũng và con mất hơn một tháng 

mới che chắn hết được 2ha cây mận hậu. Hiện còn 2ha nữa, trong thời gian tới ông 

cũng sẽ dùng lưới che toàn bộ. 

Về cách chăng lưới, ông Dũng cho hay: Đầu tiên, mỗi gốc mận cố định một 

thanh tre dài khoảng 4,5m tùy chiều cao của cây mận làm sao cho phù hợp. Sau đó 

căng một sợi dây thép từ đầu gốc mận bên này sang gốc mận bên kia qua những 

thanh tre, rồi vác lưới cước qua như rạp đám cưới. Sau đó kéo ra 2 bên buộc vào 2 

hàng với nhau. Hàng ngoài cùng chôn thêm cột tre và néo vào. 

Ông Dũng phấn khởi cho hay: “Gia đình tôi vừa làm dàn lưới xong được 2 

hôm thì ngày 22/3 xảy ra mưa đá. Rất hiệu quả. Còn các hộ khác thì mận bị rụng 

đầy vườn. Lưới này có sự đàn hồi rất tốt và siêu bền nên khi xảy ra mưa đá, đá bị 

nảy và rơi ngay xuống đất. Còn những chỗ mình buộc thắt nút, đá đọng lại sau khi 

đầy thì tự tràn xuống. 

“Sau trận mưa đá tối ngày 22/3 và sáng ngày 23/3, bà con đến nhà tôi xem 

hệ thống lưới che đông như đi trẩy hội. Ai cũng trầm trồ thán phục và muốn tôi bày 

cách làm”. - Ông Nguyễn Tuấn Dũng. 
 

11. Hoa Đỗ. TỬ HÌNH 3 BỊ CÁO TRONG ĐƢỜNG DÂY MA TÖY LỚN Ở 

SƠN LA / Hoa Đỗ / Pháp luật và xã hội.- Ngày 31/3/2020.- Số 30.- Tr.14. 
 

Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La vừa mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo trong vụ 

án mua bán trái phép chất ma túy với số lƣợng đặc biệt lớn xảy ra tại địa 

phƣơng này. 
HAI CẶP ANH EM RUỘT CÙNG PHẠM TỘI 

Bốn bị cáo trong vụ án là: Sồng A Mùa, sinh năm 2000, trú tại huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La - dân tộc Mông, khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo này chưa 

đủ 18 tuổi); bị cáo Sồng A Páo, sinh năm 1990, anh trai bị cáo Mùa. Bị cáo Tráng 

A Sự, sinh năm 2000, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và bị cáo Tráng A 

Chống, sinh năm 1997, anh trai của Sự - dân tộc Mông. Các bị cáo cùng bị xét xử 

về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Hội đồng xét xử làm rõ, chiều 29/8/2018, tổ công tác phòng Cảnh sát Điều 

tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng 

làm nhiệm vụ tại khu vực xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La, bắt quả tang 

hai anh em Tráng A Sự và Tráng A Chống đang vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Vật chứng thu giữ gồm 1 ba lô màu xanh bên trong có 18 bánh bột nén (nghi là 

heroin). 

Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Sơn La xác định, tổng khối lượng ma 

túy thu giữ được là 5.643,88 gam. Mở rộng điều tra, ngày 10/01/2019, cơ quan 

Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Sơn La ra quyết định 

khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Sồng A Páo, Sồng A Mùa về tội “Mua 
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bán trái phép chất ma túy” nhưng cả 2 bị cáo này đều không có mặt tại địa phương. 

Sau khi có lệnh truy nã, ngày 19/02/2019, Páo, Mùa bị bắt theo lệnh truy nã. 

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận, ngày 20/8/2018, Sồng A Mùa đang 

ở nhà thì có 2 người đàn ông đến nhà tự giới thiệu quê ở Hải Phòng và đặt vấn đề 

mua heroin với giá 6.600 USD/bánh. Vì chưa có “hàng”, Mùa đã hẹn thông báo 

sau. Sau đó, Mùa rủ anh trai là Sồng A Páo đến nhà Tráng A Sự đặt mua 20 bánh 

heroin với giá 6.600 USD/bánh. Cuộc thương thảo thuận lợi, Sự gọi điện báo cho 

Mùa đã có hàng. Mùa liên lạc lại với 2 người đàn ông quê ở Hải Phòng. Sáng 

25/8/2018, Mùa, Sự, Chống và Hạng A Đua (hiện đang bỏ trốn) gặp nhau tại nhà 

Sự để bàn bạc, thống nhất việc Đua trực tiếp đi nhận heroin, còn những người khác 

đón khách và kiểm tra tiền. Cuối chiều cùng ngày, Đua mang theo 20 bánh heroin 

đựng trong một chiếc ba lô đến cầu xã Chiềng Xuân giao cho Sự và Mùa. 

Nhưng vì trời mưa nên Chống và Mùa trở về, còn Sự và Mùa mang ba lô 

chứa heroin về nhà anh trai là Sồng A Páo để cất giữ. Sáng 28/8/2018, vị khách gọi 

điện cho Mùa hẹn lấy ma túy. Tới điểm hẹn, các bị cáo kiểm tra tổng số tiền là 1,5 

tỷ đồng và 50.000 USD. Các bị cáo cũng xác định số tiền trên đủ mua 18 bánh 

heroin. Chiều cùng ngày, khi Sự và Chống cùng người đàn ông kia đang kiểm tra 

chất lượng ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Sự và Chống 

cùng vật chứng là 18 bánh heroin, còn người đàn ông chạy thoát. 
BAO CHE CHO NHAU 

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng Tráng A Sự thay đổi 

lời khai và cho rằng, Tráng A Chống không tham gia bàn bạc việc mua bán ma túy 

tại nhà bị cáo. Cũng như bị cáo Sự, Sồng A Mùa thay đổi lời khai và cho rằng anh 

trai của bị cáo (Sồng A Páo) không có mặt và không tham gia việc bàn bạc mua 

bán ma túy. 

Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định, đủ cơ sở kết tội các bị cáo. Tòa nhận 

định, cần có mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội nhằm trừng trị, giáo dục, cải tạo đối với các bị cáo và phòng ngừa, đấu 

tranh chống tội phạm, nhất là các tội phạm về ma túy trong giai đoạn hiện nay. Đối 

với từng bị cáo, theo hội đồng xét xử, bị cáo Sồng A Mùa là người khởi xướng, 

Tráng A Sự là người trực tiếp tìm mua ma túy và cùng các bị cáo khác thực hiện 

việc mua bán trái phép ma túy. Các bị cáo Tráng A Chống và Sồng A Páo mặc dù 

tham gia với vai trò đồng phạm nhưng xét thấy, các bị cáo cùng thực hiện hành vi 

mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn nên cần thiết phải có mức 

hình phạt nghiêm khắc. 

Trong vụ án này, bị cáo Sồng A Mùa phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên hội 

đồng xét xử cho rằng cần áp dụng chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội để xem xét mức hình phạt phù hợp đối với bị cáo khi lượng hình. Do đó, 

tòa tuyên Mùa 20 năm tù; 3 bị cáo còn lại mức án tử hình. 
 

12. Trúc Linh. CHI HỘI NGƢỜI CAO TUỔI TIỂU KHU 9, THỊ TRẤN MỘC 

CHÂU, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA: HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC 

VÀ HIỆU QUẢ / Trúc Linh / Ngƣời cao tuổi.- Ngày 03/4/2020.- Số 3.- Tr.2. 
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Chi hội Người cao tuổi tiểu khu 9 có gần 70 hội viên, sinh hoạt tại 3 tổ hội. 

Chi hội duy trì các buổi sinh hoạt đều đặn, chú trọng đổi mới nội dung, phương 

thức phù hợp điều kiện thực tế ở địa bàn dân cư. 

Quan tâm xây dựng quỹ để chăm lo cho hội viên và bảo đảm chi các hoạt 

động; mỗi năm, thu quỹ hàng chục triệu đồng. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tham 

mưu cho cấp ủy chi bộ và ban quản lý tiểu khu phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng 

thọ cho hội viên trang trọng, tiết kiệm, thiết thực động viên người cao tuổi sống 

vui, sống khỏe. Năm qua, đã có trên 50 hội viên được thăm hỏi, tặng quà và hàng 

trăm người cao tuổi được tư vấn sức khỏe, các bệnh thường gặp ở người cao tuổi và 

cách phòng tránh. Nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, chi hội 

tham mưu, phối hợp và trực tiếp vận động nguồn lực, thăm hỏi tặng quà người cao 

tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 

Câu lạc bộ Văn - Thể người cao tuổi hoạt động sôi nổi, thường xuyên giao 

lưu với các đơn vị bạn tạo sự gắn bó, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. 2 đội bóng 

chuyền hơi luyện tập hằng ngày tại sân nhà văn hóa tiểu khu; đạt thành tích cao tại 

hội thi do hội người cao tuổi thị trấn và huyện tổ chức. Đặc biệt, kỳ thủ người cao 

tuổi của tiểu khu tham gia giải Cờ tướng Người cao tuổi toàn tỉnh đoạt Huy chương 

Vàng. 

Phát huy vai trò người cao tuổi, nhiều người cao tuổi có uy tín, kinh nghiệm 

được bầu hoặc phân công đảm nhiệm các cương vị trong hệ thống chính trị cơ sở 

như bí thư chi bộ, tiểu khu trưởng, trưởng các đoàn thể, hòa giải, an ninh, khuyến 

học khuyến tài... Người cao tuổi còn sức khỏe, tích cực tham gia lao động sản xuất, 

dịch vụ, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; nhiều người cao tuổi được công 

nhận danh hiệu làm kinh tế giỏi. Bình xét thi đua cuối năm, 61/63 hội viên đạt danh 

hiệu “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với gia đình văn hóa; 3 hội viên được hội đề 

nghị công nhận “Tuổi cao - Gương sáng” xuất sắc; chi hội Người cao tuổi tiểu khu 

được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen. 
 

13. Tuấn Trình. SƠN LA: ĐƢA CHỈ TIÊU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM 

Y TẾ VÀO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP / Tuấn Trình / 

Dân tộc và phát triển.- Ngày 03/4/2020.- Số 1610.- Tr.9. 
 

Trong năm 2019, Sơn La đứng trong top 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về 

phát triển đối tƣợng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với gần 13.100 ngƣời, 

đạt 112,15% kế hoạch đƣợc giao, tăng hơn 8.300 ngƣời so với năm 2018. 
Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong 

triển khai chính sách bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm y tế; tuyên truyền vận động nhân 

dân tham gia và thụ hưởng chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, cũng như cụ 

thể hóa, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của 

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; Nghị Quyết số 

28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách 

chính sách bảo hiểm xã hội... Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La tham mưu Tỉnh ủy Sơn 

La chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy bổ sung chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia 
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bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thường 

xuyên đánh giá kết quả thực hiện trong báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương. 

UBND tỉnh Sơn La cũng đã ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu phát 

triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh; phân công rõ nhiệm vụ 

của các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội. UBND các huyện, thành phố 

căn cứ chỉ tiêu phát triển từng loại đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giao chỉ tiêu 

cho UBND các xã, phường, thị trấn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; chịu 

trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội 

tại địa phương. 

Theo ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Sơn La, việc thực 

hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội 

mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Những năm gần đây, với sự 

vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nhất là tăng cường sự lãnh đạo của các 

cấp ủy đảng, các chỉ tiêu kế hoạch năm của Bảo hiểm Xã hội Sơn La đều đạt kết 

quả tích cực. Điển hình như huyện Mai Sơn đã phát triển đối tượng tham gia bảo 

hiểm xã hội trên địa bàn trong năm 2019 bằng 10 năm trước cộng lại, hiện là 1.700 

người tham gia, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chỉ 1 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, việc chấn chỉnh đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 

người lao động, giảm tỷ lệ nợ ở mức thấp, minh chứng như năm 2019, nợ bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế ở các huyện Sốp Cộp, Mộc Châu ở mức 0 đồng... Đây là tiền 

đề quan trọng để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. 

Đến nay, hầu hết các Thành ủy, Huyện ủy đã đưa chỉ tiêu đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2020 - 2025. Cụ thể các chỉ tiêu phấn đấu như: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

năm 2021 đạt 15% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội (trong đó tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 3,8% lực lượng lao động); năm 2025 đạt 20% lực 

lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội (trong đó tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện chiếm 6,3%). 

Chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế năm 2021 đạt 95,7% dân số tham gia bảo 

hiểm y tế; năm 2025 đạt 96,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế. 
 

14. Lê Đồng. SƠN LA TẠM THỜI ĐÓNG CÁC CỬA KHẨU TRÊN BIÊN 

GIỚI / Lê Đồng / Biên phòng.- Ngày 03/4/2020.- Số 28.- Tr.6. 
 

Tối 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện cách ly toàn xã hội 

trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ, ngày 01/4/2020. Theo đó, áp dụng nguyên tắc gia 

đình cách ly với gia đình; bản, tiểu khu, khối phố cách ly với bản, tiểu khu, khối 

phố; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; huyện, thành phố cách ly 

với huyện, thành phố; tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải 

đảm bảo cách ly an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy 

định. 
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Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành 

trên tinh thần vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo 

ổn định đời sống và tinh thần cho nhân dân. 

UBND các huyện, thành phố thành lập các tổ giám sát việc cách ly tại các 

bản, tiểu khu, khối phố, xã, phường, thị trấn, cũng như giám sát việc cách ly tại gia 

đình trên địa bàn. Các trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương 

và tỉnh Sơn La đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

tạm thời đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0 giờ, 

ngày 01/4/2020 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào; ngành y tế xây dựng kịch bản, 

phương án phòng, chống dịch bệnh theo các cấp độ; đảm bảo cơ sở vật chất thiết 

yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. 
 

15. Tƣ Viễn. BÁO ĐỘNG NẠN XÂM HẠI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN LÀ 

NGƢỜI QUEN TỪ VỤ “MA MEN” GIỞ TRÕ ĐỒI BẠI VỚI CON CHỦ 

NHÀ / Tƣ Viễn / Đời sống và pháp luật.- Ngày 06 - 07/4/2020.- Số 3.- Tr.15. 
 

Sẵn hơi men trong ngƣời, vừa nhìn thấy con gái chủ nhà đứng ở chân 

cầu thang, gã thanh niên mới lớn lao tới hỏi thăm một cách bỗ bã: “Em có 

ngƣời yêu chƣa?”. Mặc cho cháu hé ra sức phản ứng, gã này vẫn nảy sinh ý 

định đồi bại ngay tại nhà nạn nhân. 
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM Ở VÙNG CAO 

Vấn nạn xâm hại tình dục luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với bất cứ ai, 

đặc biệt với bé gái. Hiện nay, loại tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng 

với tính chất ngày càng nghiêm trọng, phức tạp. Đa số những vụ án này xảy ra ở 

vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc với những tình tiết hết 

sức đau lòng. 

 Sơn La là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Tây Bắc Bộ, có nhiều người dân 

tộc thiểu số sinh sống. Do trình độ nhận thức hạn chế, cha mẹ bận rộn với nương 

rẫy, không có thời gian quan tâm, giáo dục con cái là một trong những nguyên nhân 

gián tiếp để xảy ra xâm hại tình dục. Nạn nhân thường là các cháu bé trong độ tuổi 

mới lớn. 

Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) mở phiên tòa xét 

xử bị cáo Vì Văn Khải (sinh ngày 10/10/2002; trú tại xã Chiềng Cang, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Theo cáo trạng, chiều 08/6/2019, Vì Văn Khải đi cùng anh trai họ là Vì Văn 

Dũng (sinh năm 1996; cùng trú tại xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã), thăm bố vợ 

của Dũng. Cả hai sang nhà ông Lò Văn Đ. (sinh năm 1959) ở xã Mường Hung 

chơi. Tối đó, Khải ở lại ăn cơm, uống rượu cùng gia đình, trong đó có cháu Hợp 

(sinh năm 2007, con ông Đ.). 

Khoảng 20h30, cháu Hợp ăn xong xin phép đứng lên trước. Liền sau đó, 

Khải cũng xin phép ra ngoài vệ sinh. Lúc quay lại, thấy cháu Hợp đứng gần chân 
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cầu thang, có chút hơi men, Khải lân la lại gần hỏi cháu bé: “Em có người yêu 

chưa?”. 

Thấy Hợp không trả lời, Khải ôm chầm lấy bé gái. Cháu Hợp phản ứng bằng 

cách quát: “Buông ra”. Tuy nhiên, Khải không những không dừng lại mà còn kéo 

tay Hợp ra vườn phía đầu hồi nhà bếp. 

Lúc này, khi đứng trước mặt đối phương, Khải tiếp tục với câu hỏi lúc trước: 

“Em có người yêu chưa?”, đồng thời nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu bé. 

Khải đẩy Hợp ngã ra bãi cỏ và xâm phạm cháu... 

Nạn nhân cố gắng vùng vẫy phản kháng và gọi bố mẹ tới ứng cứu. Đúng lúc 

này, bố cháu bé phát hiện. Sự việc nhanh chóng được gia đình nạn nhân trình báo 

cơ quan chức năng. 
BẢN ÁN THÍCH ĐÁNG CHO “YÊU RÂU XANH” NHÍ 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Vì Văn Khải đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình. Song, trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, 

chứng cứ đã được thẩm tra, xét hỏi, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét 

xử nhận thấy: Bị cáo Vì Văn Khải là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, 

nhận thức được việc giao cấu trái ý muốn với người khác là vi phạm pháp luật. 

Ngày 08/6/2019, Vì Văn Khải đã thực hiện giao cấu với cháu Hợp khi Hợp mới 12 

tuổi 4 tháng 28 ngày, đã cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi phạm tội và 

hình phạt theo quy định khoản 1, Điều 142, Bộ luật Hình sự 2015. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Hành vi giao 

cấu trái ý muốn với người dưới 16 tuổi không những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 

của bị hại mà gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, xâm hại trực tiếp đến sự 

phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của người chưa thành niên, xâm 

phạm danh dự nhân phẩm và sức khỏe con người, gây ảnh hưởng xấu tình hình trật 

tự tại địa phương. 

Hành vi trái pháp luật của bị cáo cần áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn 

nhằm cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có tác 

dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 

Vì các lẽ trên, Tòa án Nhân dân huyện Sông Mã quyết định tuyên phạt bị cáo 

Vì Văn Khải 4 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 
 

16. Quốc Tuấn. ƢƠM MẦM SÂM NGỌC LINH Ở SƠN LA / Quốc Tuấn, Đức 

Tuấn / Thời nay.- Ngày 06/4/2020.- Số 1067.- Tr.16. 
 

Âm thầm 9 năm trời vào Nam, ra Bắc “tầm sƣ học đạo” để mang giống 

sâm Ngọc Linh về trồng trên núi rừng Sơn La, có ngƣời bảo ông là “gã gàn”. 

Trải bao thăng trầm, thậm chí đặt cả số phận của mình vào cây sâm, mồ hôi 

công sức đã đƣợc đền đáp... 
Ý TƢỞNG CỦA “GÃ GÀN” 

9 năm trước, một lần chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Chí Long ở vùng biên 

giới huyện Sông Mã (Sơn La). Lần ấy, trong câu chuyện của mình, ông cứ thao 
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thao ý tưởng sẽ đưa cây sâm Ngọc Linh về trồng ở những ngọn núi cao vùng biên 

giới này. Theo lời ông Long, nếu sâm Ngọc Linh sống được ở đất Sơn La, thì ngoài 

việc khơi dậy tiềm năng đất đai, người dân địa phương sẽ có thêm cơ hội làm giàu 

trên mảnh đất của mình. 

Khi đó, chúng tôi chưa ai tin, vì cây sâm Ngọc Linh kén thổ nhưỡng, khí hậu 

và còn cả cái duyên, không đơn giản. Nói đến cây sâm Ngọc Linh, dường như 

người ta luôn nghĩ về một thứ “xa xỉ”. Điều kiện đủ với cây sâm Ngọc Linh còn là 

quy trình kỹ thuật, vốn đầu tư, triển khai trong điều kiện môi trường khắc nghiệt 

trên núi cao, toàn những điều không dễ. 

Mấy năm sau, chúng tôi gặp lại ông Long ở xã Chiềng Chung, huyện Mai 

Sơn. Vẫn chủ đề cây sâm Ngọc Linh, nhưng lần này câu chuyện trở nên cuốn hút. 

Ông kể: “Ban đầu mang trồng thử sâm Ngọc Linh dưới tán rừng hai điểm tại huyện 

Sông Mã và huyện Mai Sơn. Cây giống mang về chỉ hơn 10 phân, sau sáu tháng 

trồng, đã cao hơn gang tay, thân mập, lá bóng nhẫy, tưởng như thắng to đến nơi 

rồi...! Lần sau lên kiểm tra, sâm không còn một cây, bởi không có người bảo vệ, bị 

nhổ trộm, thế là “đổ sông, đổ biển”. 

Dù mất tiền, nhưng điều quan trọng khẳng định là điều kiện khí hậu, đất đai 

ở những vùng núi cao của Sơn La có thể trồng được cây sâm Ngọc Linh. Mất cây 

mất của nhưng hé lộ thành công, ông lại âm thầm lang thang khắp rừng tìm địa 

điểm mới. Hễ nghe người dân bảo nơi nào núi cao, đất tốt, khí hậu trong lành là tìm 

đến. Thấy ông Long bị cây sâm “mê hoặc”, mấy người bạn khuyên: Chưa ai đi 

trước, chưa có kinh nghiệm, đầu tư lớn, tiền mất tật mang, mịt mù lắm! Nhưng hình 

như càng nghe lời can ngăn, người được khuyên lại càng có động lực để nuôi mơ 

ước. Lần thứ hai, ông quyết định đưa cây sâm Ngọc Linh tận Tây Nguyên về với 

Tây Bắc. 
TRỒNG DƢỢC LIỆU GẮN BẢO VỆ RỪNG 

Để đầu tư bài bản, ông Long xin chủ trương lãnh đạo địa phương, phác thảo 

dự án trồng cây sâm Ngọc Linh. Nhờ kết quả đã trồng thử nghiệm, đồng thời phù 

hợp chủ trương trồng cây dược liệu của tỉnh, nên ngày 02/10/2019 UBND tỉnh Sơn 

La ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trồng cây dược liệu dưới tán 

rừng tại bản Sam Ta, bản Ít Hò, thuộc xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La. Đây là khu vực có địa hình phù hợp, độ cao của dãy núi người dân vẫn gọi là 

Sam Ta cao trên dưới 2.000m so mực nước biển, quanh năm mây mù, tầng đất màu 

mỡ, thích hợp với cây sâm Ngọc Linh. 

Lần này, ông Long mời chuyên gia về sâm Ngọc Linh tư vấn, thực hiện ươm 

giống bằng hạt, đồng thời mua cây giống đủ các loại tuổi về trồng. Thậm chí còn 

“ném” xuống đất cả những củ sâm từ 7 - 10 năm tuổi, có giá không hề rẻ để trồng. 

Lúc gieo hạt, ông Long chỉ tay vào mấy luống đất vừa gieo xong nói chắc như đinh 

đóng cột: “Hôm nay là 30/11/2019, bốn tháng nữa, số hạt giống trị giá gần ba tỷ 

đồng này sẽ nảy mầm, tươi tốt và sẽ lớn như thổi trên đất này”. Chúng tôi chỉ gật 

đầu cười, có ý chờ đợi xem sao! 
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Bữa cơm trưa hôm ấy, trước mặt mấy chục công nhân, ông Long lấy máy 

nói: “Chỗ mình đang ngồi ăn cơm đây có độ cao 1.630m so mặt nước biển, còn 

đỉnh cao nhất trên đỉnh Sam Ta cao hơn 2.000m. Dự án này ngoài việc tạo công ăn 

việc làm cho đồng bào nơi đây, gắn trồng sâm, trồng dược liệu gắn với bảo vệ rừng 

thì mục tiêu hướng tới là tạo ra được những sản phẩm sâm quý với giá thành 

bình dân”. 
CHỜ ĐỢI SÂM NGỌC LINH SƠN LA 

Giữa tháng 2 vừa qua, tôi khá bất ngờ khi nhận được thông tin về khu trồng 

thử nghiệm hạt giống sâm Ngọc Linh trên đỉnh Sam Ta đã đâm chồi và phát triển 

rất tốt. Trao đổi với Giám đốc Nguyễn Chí Long, ông cười, bảo: “Tôi cũng không 

nghĩ tỷ lệ cây nảy mầm cao như vậy. Quãng thời gian chờ hạt nảy mầm cũng mất 

ăn, mất ngủ với nó nhiều lắm. Cây phát triển rất tốt, ngoài mong đợi, ông trời đã 

không phụ lòng người”. 

Gặp ông “gàn” trên đỉnh Sam Ta, nơi mà những luống đất đầu tiên gieo hạt 

đã được phủ mầu xanh của những cây sâm Ngọc Linh cao chừng gang tay với thân 

mập, lá xanh mướt. Trong khu trồng thử nghiệm, tôi thấy đã được đầu tư thêm cả 

hệ thống tưới ẩm tự động, đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm cùng những thiết bị khác. 

Chỉ tay vào những cây sâm Ngọc Linh, Giám đốc Nguyễn Chí Long, bảo: “Đây là 

thành công bước đầu và cũng là cơ sở để tiếp tục đánh giá về hiệu quả của cây sâm 

Ngọc Linh trồng ở vùng đất Sơn La”. 

Nói về kế hoạch dài hơi trong thời gian tới, ông Long chia sẻ thêm: “Để 

trồng và giữ được cây dược liệu, nhất là cây sâm Ngọc Linh, cần phải giữ được 

rừng. Bởi sâm là loại cây đặc hữu, đời sống của nó không thể tách rời khỏi được 

rừng. Do vậy, thực tế cho thấy phải biết kết hợp giữa việc giữ rừng, bảo vệ môi 

trường sinh thái tự nhiên, với việc trồng sâm dưới tán rừng. Để làm tốt việc giữ 

rừng và trồng sâm, cần phải tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ việc phá rừng 

làm nương rẫy, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó cây sâm 

Ngọc Linh là hướng đi rất có triển vọng”. 

Trong câu chuyện bàn về cây sâm Ngọc Linh, ông Long giãi bày một điều 

đáng chú ý. Đó là, để triển khai mở rộng sản xuất, công ty không làm kiểu “độc 

quyền” mà sẽ kêu gọi người dân địa phương tham gia vào dự án. Cây sâm trồng 

trên mảnh đất rừng của họ thì cần tạo một liên kết sản xuất, cùng để chia lợi nhuận. 

Phương thức tổ chức sản xuất thế nào còn phải bàn tính, trên nguyên tắc doanh 

nghiệp có lợi, dân có lợi và cộng đồng xã hội có lợi. Giám đốc Nguyễn Chí Long 

bộc bạch, mong ước đưa được thứ cây sâm quý giá phát triển bền vững trên vùng 

đất Sơn La. Cây sâm Ngọc Linh sẽ giúp cho đồng bào nghèo vùng cao ở Sơn La 

làm giàu. Sâm Ngọc Linh quý thật, giá đắt, nhưng mục tiêu lâu dài của ông là làm 

sao để hạ giá thành để người dân ai cũng có thể bỏ tiền mua được sản phẩm sâm 

Ngọc Linh để bồi bổ sức khỏe. 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh cho biết:“Tỉnh Sơn La 

đang khuyến khích phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. Tiềm năng dược liệu 
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của tỉnh còn rất lớn, tiềm năng này không chỉ đánh thức bằng khoa học, công nghệ, 

mà cần sự tâm huyết, gắn kết, trách nhiệm của các nhà đầu tư với tỉnh. Dự án 

trồng cây sâm Ngọc Linh trên mảnh đất Sơn La thành công là tín hiệu tốt, cần tiếp 

tục nghiên cứu, đầu tư...”. 
 

17. Hà Việt. PHÒNG COVID-19 TẠI THỦY ĐIỆN SƠN LA / Hà Việt / Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 06/4/2020.- Số 83.- Tr.16. 
 

Công ty Thủy điện Sơn La đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm. Theo đó, công ty bố trí thực hiện 

làm việc từ xa luân phiên đối với ban lãnh đạo và một số bộ phận chuyên môn; sắp 

xếp, bố trí cách ly an toàn cho lực lượng vận hành trực tiếp và đảm bảo điều kiện 

hậu cần. Toàn bộ lực lượng vận hành của 2 nhà máy Sơn La, Lai Châu được bố trí 

sinh hoạt ở các khu nhà cách ly riêng biệt, tránh tối đa nguy cơ lây nhiễm từ bên 

ngoài, lây nhiễm chéo. Công ty Thủy điện Sơn La cũng hỗ trợ kinh phí, tăng cường 

dinh dưỡng trong suất ăn ca cho lực lượng trực tiếp sản xuất vận hành, để đảm bảo 

sức khỏe cho người lao động trong thời gian hạn chế tiếp xúc nghiêm ngặt. 
 

18. Tuệ Linh. TẠ BÖ SÔI ĐỘNG HIẾN ĐẤT LÀM ĐƢỜNG / Tuệ Linh / 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 06/4/2020.- Số 83.- Tr.14. 
 

Mặc dù Tạ Bú (huyện Mƣờng La, tỉnh Sơn La) là xã vùng 3 còn nhiều 

khó khăn nhƣng vì lợi ích chung của cộng đồng, các hộ dân ở đây đã tích cực 

tham gia hiến đất làm đƣờng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của 

quê hƣơng phát triển. 
 VÌ MỤC TIÊU LỚN 

Hưởng ứng Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, 

những năm qua, sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân xã Tạ Bú đã tích 

cực tham gia hiến đất, góp công sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm 

nên những con đường bê tông khang trang, trải dài từ bản này sang bản khác. 

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Sương - Bí thư Đảng ủy, Trưởng 

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tạ Bú, cho biết: “Xây dựng đường giao 

thông nông thôn là một trong những yếu tố quyết định đến công tác giảm nghèo, 

cải thiện đời sống cho người dân. Bởi vậy, ngay từ ban đầu, dưới sự chỉ đạo của 

huyện Mường La, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã Tạ Bú đã đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động nội lực trong dân”. 

“Ban ngày, bà con đều lên nương lên rẫy đi làm. Vì thế, cuối giờ chiều khi 

xong việc ở xã, anh em chúng tôi lại đến gõ cửa từng hộ dân để giải thích cho 

người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm đường giao thông nông 

thôn. Dần dà, bà con hiểu được hôm nay hiến đất làm đường, ngày mai sẽ đem lại 

lợi ích cho chính họ. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận trong dân, phong trào hiến 

đất làm đường bắt đầu lan tỏa khắp các bản” - Bí thư Đảng ủy xã Tạ Bú chia sẻ. 
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Để minh chứng cho lời nói của mình, ông Sương dẫn chúng tôi đi thăm 

tuyến đường từ trung tâm xã Tạ Bú - bản Tà Lành (xã Chiềng Hoa) vừa hoàn thành 

giai đoạn 1 cách đây không lâu. Ngồi sau chiếc xe máy chạy êm ru trên con đường 

bê tông phẳng lì, ông Sương tâm sự: “Mấy năm trước, tuyến đường này lầy lội vào 

mùa mưa, bụi mù vào mùa nắng, bà con đi lại rất khó khăn. Sau khi UBND huyện 

có chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường, người dân đã đồng lòng hiến đất, 

chung sức xây dựng nên con đường rộng và đẹp như bây giờ. Nếu không có sự 

chung tay, góp sức của bà con trong việc giải phóng mặt bằng thì rất khó để hoàn 

thành giai đoạn 1 vừa rồi”. 
 CÙNG NHAU LAN TỎA HÀNH ĐỘNG ĐẸP 

Điển hình trong phong trào hiến đất góp phần làm nên con đường bê tông từ 

trung tâm xã Tạ Bú đi qua bản Bắc, bản Pậu (xã Tạ Bú) đến bản Tà Lành (xã 

Chiềng Hoa) là hộ ông Cà Văn Sợi, bản Bắc - nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc xã Tạ Bú. 

Ông Sợi bảo: “Trước đây, con đường này đi lại rất khó khăn, nhất là đoạn 

qua suối - nơi có mảnh nương rộng hơn 500m2 cùng nhiều loại cây ăn quả trên 30 

năm tuổi của tôi. Tháng 7 - 8 là mùa mưa lũ, các cháu học sinh không đi học được, 

người lớn chúng tôi muốn mang nông sản ra ngoài đường cái bán để tăng thêm thu 

nhập cũng không đi được”. 

Sau khi có chủ trương làm đường và cây cầu đi lại qua con suối cho người 

dân, ông Sợi không chút đắn đo mà tự nguyện hiến toàn bộ diện tích đất canh tác 

hơn 500m2. Không dừng lại ở đó, ông Sợi còn vận động người thân, gia đình đến 

chặt toàn bộ vườn xoài trên 30 tuổi, làm sạch mặt bằng giao cho đơn vị thi công. 

Tương tự như hộ ông Sợi, ông Quàng Văn Hợp (ở bản Pậu) cũng tự nguyện 

hiến khoảng 800m2(đất làm ruộng, trồng xoài, xoan) để bàn giao mặt bằng xây 

dựng tiếp giai đoạn 2 của tuyến đường. “Tuyến đường sau khi xây dựng xong, mặt 

đường rộng giúp các cháu học sinh đi đến trường được an toàn; tạo điều kiện cho 

bà con đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa thuận lợi hơn nên ai cũng rất phấn khởi” - 

ông Quàng Văn Hinh (ở bản Pậu) - người hiến hơn 100m2 đất làm đường, phấn 

khởi bảo. 

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy, 

chính quyền ở xã Tạ Bú đối với Chương trình Xây dựng nông thôn mới, cùng với 

sự gương mẫu đi đầu của các cán bộ, đảng viên nghỉ hưu và đồng lòng của người 

dân trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đến nay diện mạo nông 

thôn ở xã Tạ Bú đã có nhiều chuyển biến, góp phần cùng tỉnh Sơn La nói chung và 

huyện Mường La nói riêng từng bước thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông 

thôn mới, tạo lên những đổi thay ở những cơ sở còn nhiều khó khăn...  

“Dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng mình là cán bộ hưu cũng 

phải đi đầu để người dân làm theo. Giao thông phải thuận tiện thì mới từng bước 

phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho bà con được”.- Ông Cà Văn Sợi. 
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19. Lê Bền. CHANH LEO SƠN LA TRƢỚC THẢM CẢNH DỊCH BỆNH / Lê 

Bền / Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 07/4/2020.- Số 70.- Tr.2-3. 
 

Giống chanh leo trôi nổi, không đảm bảo chất lƣợng tung hoành đang 

đẩy nhiều vùng trồng chanh leo ở Sơn La trƣớc bờ vực xóa sổ do dịch bệnh. 
CHƢA KỊP LÀM GIÀU, ĐÃ TAN GIẤC MỘNG 

Tháng 3, khi hoa ban bung nở, cũng là mùa người Mông ở xã Vân Hồ (huyện 

Vân Hồ, Sơn La) lên nương trồng cây, gieo hạt. Ngày này những năm trước, không 

khí ở Vân Hồ rộn ràng như hội bên những vườn chanh leo xanh ngút, người chăm 

sóc bón phân tỉa tán, người hồ hởi đào hố, gánh bầu giống chanh leo lên nương. Thế 

nhưng năm nay, những vạt đồi trồng chanh leo chỉ còn trơ đất, lác đác một vài vườn 

chỉ còn trơ lại giàn cọc… 

Anh Tráng A Cao, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp A Cao buồn rười rượi 

cho biết: Đến đầu năm 2020, gần 100% diện tích chanh leo của hợp tác xã đã bị 

nhiễm bệnh, queo quắt, tàn lụi, đành phải phá bỏ để quay lại trồng ngô, trồng đậu 

như trước. Riêng hộ của anh Cao, năm 2019 đầu tư trên 2ha để mở rộng diện tích 

chanh leo lên 3ha thì đến nay chỉ còn lại mớ cọc giàn… 

Tráng A Cao dẫn chúng tôi lên nương, chỉ còn lại loe ngoe mấy gốc chanh leo 

vàng úa bên khu giàn chỏng chơ kể: Chanh leo được Nafoods Tây Bắc đầu tư giống, 

tư vấn kỹ thuật, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với một số bà con trồng từ cuối năm 

2017. Đến năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp A Cao (bản Hua Tạt, xã Vân Hồ) do 

chính Tráng A Cao làm giám đốc được vận động thành lập, với cây trồng chính là 

cây chanh leo để liên kết cung cấp nguyên liệu với Nafoods Tây Bắc. 

Năm 2018, chanh leo tốt bời bời, cho thu hoạch tới 35 - 40 tấn quả/ha, nhiều 

hộ trừ chi phí ngay năm đầu đã lãi ròng 300 - 400 triệu đồng. Cùng với cơn sốt chanh 

leo, từ giữa 2018, những đại lý từ huyện Mộc Châu bắt đầu bủa tới các thôn bản thu 

mua quả chanh leo. Cánh đại lý luôn chọn những loại quả đẹp nhất, và trả giá cao 

nhất. Phía Công ty Nafoods ban đầu chỉ mua với giá từ 17 - 20 nghìn đồng/kg quả thì 

đại lý tới tận vườn tranh mua với giá 25.000 đ/kg, rồi tới 30.000 - 35.000 đ/kg… 

Một số hộ dân đã không còn bán chanh leo cho Công ty Nafoods, mà quay 

sang bán cho đại lý. Không chỉ thu mua quả, các đại lý còn kiêm luôn cung cấp cây 

giống chanh leo cho các hộ dân. Nếu như ban đầu, chỉ có giống chanh leo có tên Đài 

Nông 1 do Công ty Nafoods Tây Bắc cung cấp, thì từ giữa năm 2018, đã bắt đầu xuất 

hiện những giống chanh leo khác. 

Những giống chanh leo “lạ” này, với nhiều tên mà nông dân tại Vân Hồ hay 

gọi như Tai Nông, Tai Sang, Tai Oăn, Cao Tun..., được cánh đại lý quảng cáo là 

hàng nhập khẩu Đài Loan, có năng suất cao, quả to, vỏ dày, giá thu mua cao… Nhiều 

hộ đã tin tưởng mua giống chanh leo của các đại lý cung cấp để trồng xen trên các 

diện tích chanh leo do Công ty Nafoods cung cấp giống. 

Sau một năm 2018 thắng lớn, cơn lốc chanh leo bùng lên khắp nơi ở Sơn La. 

Và xã Vân Hồ, nơi có trên 70ha chanh leo của hợp tác xã do Tráng A Cao làm giám 
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đốc cũng thế. Chỉ từ 20 hộ dân tham gia hợp tác xã, có hợp đồng liên kết với Công ty 

Nafoods Tây Bắc ban đầu, đến năm 2019, hợp tác xã đã có trên 70 hộ dân tham gia 

trồng chanh leo, với diện tích trên 70ha, trong đó bao gồm 3 - 4 loại giống khác 

nhau. 

Tráng A Cao bảo rằng, chẳng biết bệnh từ đâu ra, nhưng khoảng tới giữa năm 

2019, bắt đầu xuất hiện những vườn chanh leo bị bệnh, lá xoăn tít, quả sần sùi quăn 

queo, lâu dần bộ lá vàng lụi, chỉ còn trơ lại dây và giàn. Từ cuối năm 2019, nhiều 

vườn chanh leo đã bị tàn lụi, nông dân bỏ bê, và tới đầu năm 2020 đến nay thì hoàn 

toàn phá bỏ… 
NGUY CƠ PHÁ VỠ VÙNG CHANH LEO NGUYÊN LIỆU 

Ông Mùi Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ) cho 

biết: Từ cuối năm 2017, Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc đã làm việc với các cơ 

quan liên quan cũng như UBND xã Vân Hồ triển khai chủ trương liên kết trồng cây 

chanh leo, bao tiêu sản phẩm. Theo đó, chỉ có một giống chanh leo đã được địa 

phương thống nhất với doanh nghiệp và ngành nông nghiệp cho phép đưa vào sản 

xuất là giống Đài Nông 1 của Nafoods. 

Trước tình hình chanh leo bị dịch bệnh lan rộng, gây thiệt hại nặng nề, nhất là 

tại Hợp tác xã Nông nghiệp A Cao tại bản Hua Tạt, UBND xã đã nhiều lần kiểm tra, 

cho thấy có tình trạng người dân đã đưa vào trồng một số giống chanh leo khác, 

không đúng với giống do Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc cung cấp. 

Đây là các giống chanh leo trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ, do các đại lý 

trên địa bàn huyện Mộc Châu trực tiếp tới từng hộ dân tiếp thị, bán cho bà con. Mặc 

dù vậy, UBND xã rất khó nắm bắt để xử lý do các đại lý ở xã ngoài, huyện ngoài, lại 

làm việc không thông qua UBND xã… UBND xã cũng đã báo cáo thực trạng cho 

phòng nông nghiệp huyện để có phương án xử lý. 

Trao đổi với Nông nghiệp Việt Nam, ông Mai Văn Quang, Phó giám đốc 

Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc lo lắng: Qua kiểm tra của công ty thời gian qua, 

không chỉ tại nhiều xã của huyện Vân Hồ mà hiện bệnh trên cây chanh leo đã phát 

sinh và gây hại ở hầu hết các địa phương có liên kết trồng chanh leo nguyên liệu với 

công ty tại tỉnh Sơn La như Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu… với tỷ lệ 

diện tích nhiễm khác nhau (tùy mức độ). 

Bên cạnh việc gây thiệt hại cho nông dân, dịch bệnh đang có nguy cơ bùng 

phát trên diện rộng, nhất là nguy cơ nhiễm chéo từ diện tích chưa nhiễm bệnh sang 

diện tích sạch bệnh; từ các giống nhiễm bệnh sang các giống sạch bệnh… Điều này 

đang đe dọa rất nguy hiểm tới vùng nguyên liệu, sản lượng và chất lượng quả để duy 

trì cho hoạt động chế biến xuất khẩu trong năm 2020, cũng như quy hoạch, kế hoạch, 

định hướng phát triển vùng nguyên liệu một cách bền vững của công ty. 

Trước tình hình này, công ty đã tiến hành lấy mẫu phân tích, bước đầu cho 

thấy nguyên nhân gây bệnh trên cây chanh leo là do virus EAPV-AO (east asian 

passi-flora virus) gây ra. 
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Biểu hiện của bệnh điển hình là chồi ngọn bị co rút, lá biến dạng, nhăn nheo, 

xuất hiện các vết phổng rộp trên lá khiến cây sinh trưởng phát triển kém, dần tàn lụi. 

Cây có quả thì quả bị sần sùi trên toàn bộ bề mặt quả, quả ra không đều, bị biến dạng 

ngay từ khi đậu quả, khiến năng suất, phẩm chất quả bị giảm rất mạnh… 

Đây là bệnh virus, không thể chữa khỏi, nên đã khuyến cáo bà con không cố 

gắng chữa trị, nhất là nghe theo các đại lý, cơ sở, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực vật sử dụng các loại thuốc không theo quy định và khuyến cáo của ngành bảo 

vệ thực vật, cũng như khuyến cáo kỹ thuật của công ty. 

Bên cạnh đó, công ty cũng đã đề nghị với các địa phương khuyến cáo nông 

dân có các diện tích bị nhiễm bệnh cần đồng loạt tiêu hủy, tạm thời không trồng 

chanh leo trong vòng 1 - 2 năm, cho đất nghỉ hoặc chuyển sang cây trồng khác để 

ngắt nguồn bệnh trong môi trường...  

“Trước tình hình dịch bệnh lan rộng, ông Mùi Văn Thủy cho biết đã có nhiều 

đoàn công tác, nhà khoa học về địa phương kiểm tra và đã triển khai một số biện 

pháp xử lý bệnh, tuy nhiên vẫn không có hiệu quả. Xã cũng đã xin ý kiến phòng 

nông nghiệp huyện có khuyến cáo nông dân tạm thời không tiếp tục trồng chanh 

leo trong năm 2020, đồng loạt chuyển sang các cây trồng khác như ngô, bí, đậu… 

để có thời gian cách ly nhằm ngắt mầm bệnh lưu truyền trong môi trường”. 
 

20. PV. XỬ LÝ CÁC ĐỐI TƢỢNG LIÊN QUAN MA TÖY / PV / Nhân dân.- 

Ngày 08/4/2020.- Tr.7. 
 

Công an tỉnh Sơn La mới đây bắt giữ một đối tượng có biểu hiện ngáo đá, 

đập phá trụ sở UBND xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La và bắt giữ 

một đối tượng khác tại chốt kiểm dịch Covid-19. Đối tượng ngáo đá, đập phá trụ sở 

là Quàng Văn Thành (sinh năm 1997) trú tại bản Hong Dồm, xã Mường Hung, 

huyện Sông Mã. Đối tượng nghiện ma túy này đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã khi thường xuyên đập phá tài sản của gia đình. 

Ngày 06/4, trong khi làm công tác tại điểm chốt dịch Covid-19 thuộc km 

161+800 Quốc lộ 6, thuộc địa bàn bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Công 

an Sơn La phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Cao Tuấn, sinh năm 1977, trú tại tiểu 

khu 8, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu đang vận chuyển 585 viên ma túy tổng 

hợp có trọng lượng 56,53 gam; tang vật là một xe máy; một điện thoại di động; 900 

nghìn đồng và một số vật chứng khác…  
 

21. Hà Hoàng. NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI: NUÔI CÁ 

TRẮM ĐEN BẰNG TÉP DẦU, ỐC, HẾN / Hà Hoàng, Bạc Thị Bình / Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 08/4/2020.- Số 85.- Tr.9. 
 

Anh Bùi Văn Cứ (bản Nà Quyên, xã Quy Hƣớng, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La) nuôi cá trắm đen bằng tép dầu, ốc, hến bắt ngoài tự nhiên. Nhờ cách 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 06 năm 2020 23 

làm này, 18 lồng nuôi cá trắm đen của gia đình anh lớn nhanh, chất lƣợng thịt 

săn chắc, cá nuôi đến lứa bán thƣơng lái tranh nhau mua. 
THU NHẬP ỔN ĐỊNH, ĐỜI SỐNG AN NHÀN 

Tận dụng diện tích mặt nước lòng hồ sông Đà rộng với làn nước trong xanh, 

nhiều hộ dân sinh sống ở xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã đầu tư 

lồng nuôi cá để có thu nhập cao. 

Mô hình nuôi cá trắm đen trong lồng bè đã giúp nhiều hộ nông dân có nguồn 

thu nhập ổn định, đời sống an nhàn không còn vất vả như thời điểm làm nương ngô, 

nương sắn nữa. 

Là 1 trong những hộ đi đầu trong việc nuôi cá trắm đen, gia đình anh Bùi Văn 

Cứ luôn được tiểu thương và khách hàng lựa chọn. Cá trắm đen nuôi đến đâu, anh 

bán hết đến đó, nhiều khi anh phải đứng ra làm “trọng tài” để phân chia số cá trắm 

đen đến lứa bán cho các thương lái bởi ai cũng muốn mua nhiều hơn. 

Để tìm hiểu rõ hơn về nghề nuôi cá trắm đen trong lồng bè, phóng viên báo 

Nông thôn ngày nay đã tìm đến khu vực nuôi cá của anh Cứ. 

Khi được hỏi tại sao anh không nuôi cá trắm đen bằng thức ăn công nghiệp, 

mà lại dùng 100% thức ăn đánh bắt ngoài tự nhiên, anh Cứ cười và nói: “Nuôi cá 

trắm đen bằng cá tép, cá mương, hến, ốc bắt ở sông Đà sau đó xay nhuyễn cho chúng 

ăn thì chất lượng thịt cá săn chắc và thơm ngon hơn nuôi bằng thức ăn công nghiệp. 

Vì vậy cá của gia đình tôi được người tiêu dùng rất ưa thích, nên bán được giá cao 

hơn”. 

Anh Cứ kể: “Cũng do cuộc sống khó khăn nên bắt buộc người nông dân 

chúng tôi phải tự tìm cho mình hướng đi mới để nâng cao nguồn thu nhập trang trải 

cuộc sống. Trước đây gia đình tôi trồng ngô, sắn và nuôi cả lợn, nhưng do giá lợn hơi 

bấp bênh cộng với giá cả nông sản thấp nên thu nhập bấp bênh, tiền nợ phân bón lên 

đến vài chục triệu đồng, lãi không thấy đâu toàn thấy nợ. Tôi thấy dòng nước sông 

Đà chảy qua nhà quanh năm trong xanh và yên ả, nên liền nghĩ đến việc thiết kế lồng 

nuôi cá trắm đen”. 

Để có kinh nghiệm nuôi cá trắm đen, anh Cứ đã tham gia nhiều lớp tập huấn 

kỹ thuật nuôi cá do Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La tổ chức. 

Ngoài ra, anh còn nhiều lần xuống tỉnh Hải Dương tham quan thực tế các trang trại, 

để học hỏi kinh nghiệm nuôi cá. Từ những chuyến đi đó, anh đã tích lũy được nhiều 

kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, cách phòng bệnh cho đàn cá, chọn thức ăn nào cho 

cá đạt hiệu quả cao nhất... 

Anh Cứ tiết lộ: “Thời gian đầu mới nuôi, nhiều người khuyên tôi nên nuôi 

100% cá trắm cỏ thay vì nuôi cá trắm đen, thức ăn sẽ dễ tìm kiếm hơn. Nhưng lúc 

đó tôi đều bỏ ngoài tai, tôi nghĩ mình sống ở ven sông Đà thì không lo thiếu nguồn 

thức ăn cho cá trắm đen bởi cá này ăn tạp. Nếu làm vó đánh bắt cá tép, cá mương, 

rồi bắt ốc, hến thì không lo thiếu, bởi những loài này ở hồ sông Đà còn dồi dào. 

Tuy vậy, tôi vẫn thả xen nuôi thêm cá trắm cỏ để tận dụng nguồn thức ăn dễ kiếm 

như cỏ, lá chuối, thân cây ngô...”. 
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 THỨC ĂN ĐẶC BIỆT CỦA CÁ TRẮM ĐEN 

Theo kinh nghiệm nuôi cá trắm đen của anh Cứ, để đàn cá trắm đen phát 

triển tốt và đạt chất lượng cao, hàng ngày người nuôi phải xuống các lồng cá theo 

dõi, kiểm tra trọng lượng cá và các bệnh phát sinh. Một ngày cần cho cá trắm đen 

ăn 2 lần vào buổi sáng và tối. 

“Tôi thiết kế mỗi lồng cá rộng 25m2, tôi thả 300 con/lồng. Tôi chủ yếu cho 

cá trắm đen ăn cá tép, cá mương, hến, ốc xay nhuyễn trộn đều với cám ngô, sắn. Để 

có đủ nguồn thức ăn cho đàn cá, tôi đầu tư vốn làm 3 cái vó bắt cá mương và cá 

tép. Ngoài ra tôi còn chủ động mua cá tép của người dân ở ven sông Đà, sau đó 

nhốt riêng vào lồng để làm thức ăn dự trữ cho đàn cá trắm đen nuôi trong lồng...” - 

anh Cứ chia sẻ. 

Từ khi nuôi cá trắm đen, anh Cứ nói không với thức ăn cám công nghiệp và 

thuốc tăng trọng. Trong quá trình chăm sóc cá trắm đen, anh thường xuyên quan sát 

lượng thức ăn thừa thiếu trong các lồng để điều chỉnh tăng giảm lượng thức ăn cho 

phù hợp. 

Nhờ nuôi cá bằng nguồn thức ăn tự nhiên, cá trắm đen lồng của gia đình anh 

Cứ luôn bảo đảm yếu tố sạch, thịt tươi ngon được nhiều thương lái ưa chuộng. Khi 

đến mùa thu hoạch cá, nhiều khách hàng và thương lái đến tận lồng cá của gia đình 

anh thu mua. Anh Cứ nuôi cá trắm đen theo phương pháp gối, nên lúc nào anh cũng 

có cá thịt để bán ra thị trường. 

Hiện nay tôi có 18 lồng nuôi cá trắm đen, tôi bán cá với giá 100.000 -

150.000 đồng/kg. Sau khi chi phí mỗi năm tôi còn có lãi hơn 350 triệu đồng. Nhờ 

chuyển sang nghề nuôi cá lồng, gia đình tôi đã thoát nghèo và mua được chiếc 

thuyền lớn để chở nông sản trên sông”. - Anh Bùi Văn Cứ. 
 

22. Khải Hoàn. GIA TĂNG TÌNH TRẠNG TẢO HÔN Ở XÍM VÀNG / Khải 

Hoàn, Bùi Hiếu / Dân tộc và phát triển.- Ngày 08/4/2020.- Số 1611.- Tr.10. 
 

Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên (Sơn La) có trên 400 hộ, 100% là đồng 

bào dân tộc Mông. Những năm qua, chính quyền và các tổ chức đoàn thể 

trong xã đã tích cực tuyên truyền cho ngƣời dân hiểu về hệ lụy của tảo hôn. 

Song, hơn 2 tháng đầu năm nay, số cặp tảo hôn tăng đột biến, chủ yếu ở độ 

tuổi 15 - 16 và là con trong các gia đình thuộc diện hộ nghèo. 

Đơn cử như trường hợp em S.A.N ở bản Xím Vàng vừa cưới vợ đầu năm 

2020 khi mới 16 tuổi. S.A.N chia sẻ: “Dịp tết Nguyên đán vừa qua, trong một lần 

theo bạn bè đi chơi ở bản Pá Ổng (cùng xã Xím Vàng), em đã gặp M.T.C (15 tuổi), 

thấy thích nên về bảo bố mẹ cho cưới C. về làm vợ. Hai vợ chồng em đã bỏ học từ 

trước khi lấy nhau. Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng em chủ yếu phụ 

thuộc vào bố mẹ”. 

Còn trường hợp em S.C.K. hiện vẫn đang đi học tại Trường Trung học Phổ 

thông Bắc Yên, nhưng vừa mới lấy vợ tên là M. Trong đợt nghỉ tết kéo dài năm nay, 

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, K. gặp M. ở xã Làng Chếu, thấy ưng mắt nên 
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xin bố mẹ cho cưới M. làm vợ. Có vợ, K. rất vui nhưng cũng phải thừa nhận: “Nhà 

nghèo lại có thêm miệng ăn nên cũng vất vả hơn trước”. 

Ông Mùa A Khay, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng cho biết, mới chỉ hơn 2 

tháng đầu năm nay, xã đã có 11 cặp tảo hôn, tăng gấp 5 lần so với cả năm 2019. 

Nguyên nhân chính của việc tảo hôn tăng đột biến là do hủ tục lấy vợ, lấy chồng sớm 

vẫn còn tồn tại trong một bộ phận người dân nơi đây. 

Trước thực trạng này, UBND xã đã đề nghị với các nhà trường trên địa bàn 

tăng thời gian hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn cho học sinh 

sau thời điểm nghỉ học do Covid-19. Ngoài ra, chỉ đạo ban quản lý các bản tiếp tục 

lồng ghép tuyên truyền về tác hại của tảo hôn trong các cuộc họp bản; đưa nội dung 

này vào hương ước, quy ước bản để người dân cùng thực hiện. 
 

23. Lê Bền. CHANH LEO SƠN LA TRƢỚC THẢM CẢNH DỊCH BỆNH: NGUY HIỂM 

GIỐNG TRÔI NỔI! / Lê Bền / Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 09/4/2020.- Số 72.- 

Tr.3. 
 

Chỉ sau một vài năm thắng lợi rực rỡ, cây chanh leo tại Sơn La đang 

đứng trƣớc nguy cơ sớm nở tối tàn. 
BÁT NHÁO GIỐNG KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC 

Cây chanh leo được Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc (Nafoods Tây Bắc) 

bắt đầu đưa vào trồng tại Sơn La từ cuối năm 2017, trên cơ sở liên kết với các hợp 

tác xã, nông dân tại Sơn La gắn với bao tiêu sản phẩm. Chỉ sau vài năm đặt chân lên 

mảnh đất Tây Bắc, đến năm 2019, chanh leo của Nafoods Tây Bắc đã nhanh chóng 

khẳng định chỗ đứng, phát triển lên diện tích trên 3.000ha. 

Cùng với sự lên ngôi của cây chanh leo, từ khoảng giữa năm 2018, các đại lý 

thu mua quả chanh leo tại Sơn La cũng bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Không 

chỉ tranh mua nguyên liệu trực tiếp với nhà máy của Nafoods Tây Bắc, các đại lý 

này còn kiêm luôn việc đầu tư, cung cấp giống chanh leo cho nông dân. 

Nguy hiểm là đa số giống do các đại lý cung cấp cho nông dân lại là nguồn 

giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Hậu quả là đến nay, hàng loạt vùng trồng 

chanh leo tại Sơn La đang bị dịch bệnh hoành hành, có nguy cơ xóa sổ. 

Xã Chiềng Lương (huyện Mai Sơn), với đa số là bà con đồng bào dân tộc 

thiểu số người Xinh Mun, Thái, Mông... Từ cuối năm 2017, đầu 2018, cây chanh 

leo được Nafoods Tây Bắc phối hợp với các hợp tác xã ở đây đưa vào trồng, và đã 

nhanh chóng trở thành cây trồng mang lại cơ hội đổi đời cho bà con, với thu nhập 

300 - 400 triệu đồng/ha/năm. Thế nhưng trở lại Chiềng Lương thời điểm này, 

không khỏi xót xa khi hàng trăm ha chanh leo gần như đã bị xóa sổ. 

Tại các tổ sản xuất như Hợp tác xã Thành Đạt, Hợp tác xã Thành Công (xã 

Chiềng Lương), hiện mỗi hợp tác xã từng có từ 60 - 70ha chanh leo, với hàng trăm 

hộ dân tham gia bây giờ chỉ còn lác đác vài hộ mạo hiểm mua giống mới về trồng 

niên vụ năm 2020. Đại đa số đã không dám trồng chanh leo nữa do năm 2019, vùng 

chanh leo xã Chiềng Lương đã tiêu điều vì dịch bệnh. Nguy hiểm nữa là tới nay, vẫn 
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còn không ít hộ dân mua những giống chanh leo trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất 

xứ mang về trồng. 

Từ khi cây chanh leo lên cơn sốt ở khu vực xã Chiềng Lương, từ năm 2018 - 

2019, hàng chục đại lý thu mua quả chanh leo, hút dịch đã ra đời, tranh mua nguyên 

liệu với Nafoods Tây Bắc, đồng thời kiêm luôn vai trò cung cấp giống chanh leo cho 

nông dân. 

Chúng tôi tìm tới hộ anh Lò Văn Th, một chủ đại lý thu mua chanh leo kiêm 

đại lý bán giống chanh leo tại bản Lạn, xã Chiềng Lương. Nhà Th thuộc diện khá giả 

nhất bản, có vài xe tải chuyên đi thu mua chanh leo cung cấp cho các cơ sở hút dịch. 

Nhà Th vẫn còn lủng củng nhiều hộp các - tông đựng giống chanh leo, với rất 

nhiều nhãn hiệu mập mờ như Zhunhao, Tai-nông..., được quảng cáo là giống nhập 

khẩu từ Đài Loan. Th cho biết đây là nguồn hàng được nhập lại từ một đại lý dưới xã 

Chiềng Mung (huyện Mai Sơn), đã từng cung cấp giống cho nhiều hộ dân trong 

vùng. Th cũng tiết lộ năm 2018 - 2019, trong khi giống chanh leo do Nafoods Tây 

Bắc cung ứng chỉ ổn định xoay quanh 30 nghìn đồng/cây thì có thời điểm, những 

giống chanh leo “nhập khẩu chất lượng cao” này được các đại lý bán tới tay người 

dân với giá không hề rẻ, có khi tới 45 - 50 nghìn đồng/cây. 

Ghi nhận tại vùng chanh leo xã Chiềng Lương, điều đáng lo ngại là ngay sau 

khi các diện tích chanh leo bị dịch bệnh phải phá bỏ từ cuối năm 2019, trong vụ 

xuống giống mới đầu năm 2020 đến nay, có không ít hộ dân vẫn đang mua các giống 

chanh leo trôi nổi để trồng lại trên chính các diện tích chanh leo từng bị dính dịch 

bệnh năm 2019. 

Nguy hiểm hơn, một số hộ có vườn chanh leo bị bệnh từ năm 2019 hiện vẫn 

cố giữ lại với hi vọng có thể vớt vát thu hoạch hoặc sử dụng các loại thuốc để chữa 

trị, khiến nguy cơ lây lan và lưu nguồn bệnh sang các diện tích sạch bệnh... 

Tại một số vùng chanh leo mới nổi lên, dịch bệnh cũng đang đe dọa. Điển 

hình như ghi nhận tại xã Chiềng Sung, vốn trước đây là vựa ngô của huyện Mai Sơn. 

Tuy nhiên từ cuối 2018 và năm 2019 đến nay, cây chanh leo đã được đưa vào trồng 

đại trà trên diện rộng để thay thế các diện tích ngô, mía. Từ năm 2019, một số vườn 

chanh leo tại đây đã bị bệnh tàn phá. 
GIỐNG TRÔI NỔI ĐỘI LỐT GIỐNG ĐƢỢC CÔNG NHẬN 

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn), đến thời điểm 

này, cả nước mới chỉ có 1 giống chanh leo được công nhận là giống chính thức, đó là 

giống chanh leo LPH04 (Đài Nông 1) cho sản xuất tại vùng Tây Nguyên và các tỉnh 

vùng miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ (Quyết định số 4538/QĐ-BNN-TT ngày 

05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). 

Theo Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc (Nafoods Tây Bắc), đây cũng là 

giống chanh leo duy nhất được đưa vào sản xuất tại địa bàn tỉnh Sơn La từ cuối năm 

2017 đến nay. Tuy nhiên qua rà soát tại địa bàn tỉnh Sơn La, khảo sát của Nafoods 

Tây Bắc cho thấy trên địa bàn tỉnh này thời gian qua đang có hàng chục giống chanh 
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leo khác nhau được các đại lý, hợp tác xã, nông dân mua về từ nhiều nguồn khác 

nhau để đưa vào sản xuất. 

Một cán bộ phụ trách phòng Kỹ thuật của Nafoods Tây Bắc cho biết: Vụ 

xuống giống chanh leo đầu năm 2019, công ty đã từng ghi nhận hàng loạt vụ việc 

giống chanh leo trôi nổi “đội lốt” giống chanh leo Đài Nông 1 của công ty được nông 

dân mua về trồng tại các vùng nguyên liệu liên kết của công ty với các hợp tác xã. 

Theo đó, các giống chanh leo trôi nổi thường gieo trong các bầu nhựa đơn sơ, 

thoạt nhìn rất giống với giống Đài Nông 1 của Nafoods, được đựng trong các thùng 

các-tông có nhãn mác của Công ty Nafoods. Song kiểm tra kỹ thì đáy bầu không có 

chữ dập nổi ghi tên của Nafoods và lô-gô của công ty. Bầu của các giống trôi nổi 

không có giá thể mà chỉ có phân và đất, rất dễ thối rễ, mắt ghép không đồng nhất với 

gốc ghép; không có lớp băng keo quấn quanh mắt ghép... 

Đặc biệt, một số giống được đựng trong các thùng các - tông ghi nhãn mác là 

nhập khẩu nhưng không có nguồn gốc xuất xứ, không có địa chỉ sản xuất, đơn vị 

nhập khẩu... Hầu hết bà con đồng bào dân tộc thiểu số, hiểu biết có hạn đã mua phải 

những giống chanh leo này do sự quảng cáo, tiếp thị của các đại lý. Công ty Nafoods 

Tây Bắc cũng đã kiểm tra, báo cáo một số vụ việc với chính quyền địa phương về 

tình trạng này để có biện pháp xử lý. 

Làm việc với phóng viên Nông nghiệp Việt Nam, Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật tỉnh Sơn La chưa có báo báo về tình hình dịch bệnh cụ thể trên cây chanh 

leo của tỉnh. Ông Dương Gia Định, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật Sơn La cho biết chi cục hiện đã phối hợp với Nafoods Tây Bắc tiến hành rà 

soát đánh giá tình hình dịch bệnh, đồng thời phối hợp các chuyên gia đầu ngành về 

bệnh cây, nhất là với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiến hành kiểm tra lấy mẫu, 

phân lập bệnh phẩm, xác định nguyên nhân và đưa ra quy trình phòng chống cho 

chanh leo trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, chi cục cũng đã khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng giống 

chanh leo từng năm, không để lưu giống qua năm thứ hai do nguy cơ lưu truyền dịch 

bệnh. 

Về công tác quản lý buôn bán giống chanh leo trên địa bàn tỉnh, ông Định 

cho biết năm 2018, đã từng xử lý một doanh nghiệp có vi phạm liên quan đến việc 

kinh doanh, phân phối giống chanh leo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, ông 

khẳng định hoạt động kinh doanh, buôn bán giống chanh leo trên địa bàn tỉnh thời 

gian qua vẫn được triển khai chặt chẽ. 

Theo Cục Trồng trọt, bên cạnh giống chanh leo (lạc tiên) Đài Nông 1 đã 

được công nhận chính thức, hiện nay, có các giống chanh leo đang trong quá trình 

sản xuất thử gồm: Nafoods, cho sản xuất thử tại vùng Tây Nguyên và Bắc Trung 

bộ. Giống Quế Phong 1, cho sản xuất thử tại vùng Tây Nguyên và Bắc Trung bộ 

(Quyết định số 438/QĐ-TT-CCN ngày 20/12/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt). 

Bên cạnh đó, có các giống được nhập khẩu để khảo nghiệm (từ 2015): Trong đó, 

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Đông Phương (năm 2015) gồm 4 giống: TW N 0 .1; 
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TCh258, Dayeh15 và FLY. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Đông Phương 

(năm 2015) gồm 3 giống: Trái tím Grafting, King, trái tím TW-TSS.I và trái tím 

Dr.HBF1. Công ty Giống rau quả Trung ương (năm 2016) gồm 01 giống (VG16). 
 

24. Hoa Đỗ. ĐI SĂN THÖ RỪNG, BỐ BẮN NHẦM CON TRAI / Hoa Đỗ / 

Pháp luật và xã hội.- Ngày 09/4/2020.- Số 33.- Tr.14. 
 

Trong lúc đi săn, do trời tối, thấy bóng đen của con nhƣng lại tƣởng là 

lợn rừng, Cháy đã dùng súng tự chế bắn khiến con trai mình tử vong. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Sốp Cộp, Sơn La, vừa 

mở phiên tòa xét xử Thào A Cháy, sinh năm 1980, trú tại bản Phá Thoóng, xã Sam 

Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, về tội  “vô ý làm chết người”. 

Đáng chú ý, bị hại trong vụ án lại chính là Thào A Chỉ, sinh năm 2003 - con 

trai của bị cáo. Cháy khai, chiều 02/4/2019 Thào A Cháy, dân tộc Mông, xách khẩu 

súng kíp tự chế, dắt theo con chó đi đến khu vực của bản Chăm Hỳ, xã Mừờng Lèo 

(giáp ranh với bản Ten Lán, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp) để săn bắn thú rừng. 

Sẩm tối, anh ta đến nơi. Nhưng vì trời đã tối, Cháy ngủ lại và 3h ngày hôm sau, tiếp 

tục đi săn bắn thú rừng. Anh ta đi về hướng bãi chăn thả gia súc của bản Ten Lán. 

Khi đó, Thào A Chỉ (con trai) và Thào A Vự (cháu) cũng đến đây săn bắn từ chiều 

02/4/2019. Cả hai cùng nhau ngủ qua đêm tại lán nuơng. Đến rạng sáng hôm sau, 

Chỉ và Vự dậy nấu cơm ăn. Khi nghe tiếng gà rừng gáy, Chỉ bảo Vự ở lại trông và 

dọn đồ đem theo để về nhà, còn Chỉ cầm theo 1 khẩu súng tự chế và 1 chiếc điện 

thoại di động mở tiếng gà rừng gáy rồi đi theo hướng có tiếng gà gáy. 

Thào A Cháy cũng đi về hướng có tiếng gà rừng gáy, Cháy quan sát thấy 

một bóng đen di chuyển từ dưới lên nhìn giống con lợn rừng cách Cháy khoảng 

9m. Lúc này, do trời còn chưa sáng hẳn, rất nhiều sương mù, cây cối rậm rạp Cháy 

cho một viên đạn cái vào trong nòng súng, dương súng lên nhằm vào bắn. Sau đó 

nghe như có tiếng lợn rừng kêu “ừ”. Sau tiếng súng của Cháy, con chó đi cùng sủa 

chạy đi hướng khác, Cháy nghĩ con thú bị thương bỏ chạy nên cũng đuổi theo 

hướng con chó sủa nhưng không phát hiện thấy gì. 

Cháy quay lại chỗ đã bắn để kiểm tra lại con lợn rừng đã chết chưa. Khi đi 

đến gần cách khoảng 3m thì nhìn thấy có người đang nằm bất động dưới đất tư thế 

hai chân quỳ, mặt úp xuống đất, tay vẫn cầm súng. Lúc này, Cháy biết mình đã bắn 

nhầm người. Lo sợ bị phát hiện và nghĩ người đó đã chết nên anh ta bỏ chạy về 

nhà. 

Trong khi đó, nghe tiếng súng nổ mà không thấy Chỉ quay lại, Vự đi tìm thì 

phát hiện Chỉ đang nằm bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu. Vự đã chạy về nhà báo tin 

cho Thào A Cháy về việc Chỉ bị bắn chết. Cháy đã cùng mọi người đi đến nơi thì 

Cháy biết đã bắn nhầm con mình. Tuy nhiên, do sợ pháp luật trừng trị nên Cháy đã 

không khai báo. Chỉ khi biết không thể trốn tránh, cuối 7/2019, Cháy mới đến cơ 

quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sốp Cộp đầu thú và khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình. 
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 Tại phiên tòa, Cháy tỏ ra day dứt. Anh ta cũng mở lời hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt cho mình. Đại diện viện kiểm sát nhân dân cho rằng, bị cáo Cháy là 

người dân tộc thiểu số, không biết chữ, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc 

biệt khó khăn, là trụ cột của gia đình có 4 người con. Do đó, viện kiểm sát nhân dân 

đề nghị hội đồng xét xử xem xét xử phạt bị cáo mức án thấp nhất bảo đảm tính 

khoan hồng của pháp luật; mức đề nghị mà kiểm sát viên đưa ra là 18 - 24 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo. 

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi thiếu cẩn trọng của bị cáo Cháy khi đi 

săn, dẫn đến bắn nhầm, gây ra hậu quả khiến con trai bị chết. Bị cáo đã vi phạm 

quy tắc xử sự thông thường. Nếu trước khi bắn, bị cáo cẩn thận, quan sát kỹ mục 

tiêu thì hậu quả chết người đã không xảy ra. Bị cáo biết, rừng núi là nơi đi lại làm 

ăn của người dân, săn bắn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người đi rừng. 

Nhưng bị cáo thiếu thận trọng, tin tưởng vào sự quan sát của bản thân, loại trừ tình 

huống xấu thiếu căn cứ nên đã bắn nhầm mục tiêu, gây ra cái chết cho con trai 

mình. 

Lỗi của bị cáo là vô ý vì tự tin. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người của bị hại được pháp 

luật bảo vệ, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang trong 

quần chúng nhân dân nên cần thiết phải có hình thức xử lý nghiêm nhằm giáo dục 

bị cáo và cũng để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử, bị cáo 

thể hiện thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, không cố ý lấy đi 

mạng sống của bị hại,... nên cần thiết áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt. 

Do đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Sốp Cộp quyết định tuyên phạt bị 

cáo Thào A Cháy 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Vô ý làm chết 

người”. 
 

25. Trúc Linh. CHI HỘI TRƢỞNG Ở VÙNG CAO BIÊN GIỚI / Trúc Linh / 

Ngƣời cao tuổi.- Ngày 10/4/2020.- Số 8.- Tr.4. 
 

Ông Lò Văn Bóng, sinh năm 1950, đã có 10 năm làm Chi hội trưởng Hội 

Người cao tuổi bản Mường Và, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Với 

thành tích xuất sắc nơi vùng cao biên giới, ông được vinh danh “Tuổi cao - Gương 

sáng”, Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy 

vai trò người cao tuổi. 

Vui hơn, ông đang háo hức chuẩn bị xuống núi, về dự Hội nghị Biểu dương 

cán bộ hội tiêu biểu toàn quốc sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. 

Ông Bóng nhớ lại: Ngay từ đầu được hội viên tín nhiệm bầu làm chi hội 

trưởng, ông thấy mình phải có trách nhiệm cố gắng học hỏi, nêu cao vai trò gương 

mẫu. Có đi đầu, làm trước để bà con thấy, nói bà con mới nghe. Từ việc đơn giản 

nhất là chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, quy định, quy ước của địa phương. Tuyên truyền hội viên tiếp tục 

phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
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phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào của người cao tuổi. Bên cạnh hoạt 

động chăm sóc, còn động viên người cao tuổi phát huy ý chí tự lực tự cường, vươn 

lên làm giàu chính đáng; tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn 

hóa, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong 

gia đình, xóm bản. 

Hằng năm, chi hội luôn kiện toàn đội ngũ cán bộ, hội viên; tổ chức sinh hoạt 

định kỳ; công khai tài chính, khích lệ hội viên thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh 

nghiệm để ngày càng hoàn thiện. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền bản các công 

việc liên quan đến người cao tuổi, đưa hoạt động chi hội vào nền nếp, hiệu quả. 5 

năm qua, toàn xã kết nạp 131 hội viên mới. 18 cụ từ 80 tuổi trở lên được bảo trợ xã 

hội. Tất cả người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Chi hội cũng 

tổ chức thăm hỏi, tặng quà 21 hội viên ốm đau; phúng viếng người cao tuổi qua đời 

chu đáo, nghĩa tình. Phối hợp tổ chức chúc thọ mừng thọ 87 người cao tuổi, số tiền 

trên 20 triệu đồng. Lễ chúc thọ trang trọng, vui tươi, thiết thực động viên người cao 

tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; đồng thời góp phần giáo dục con cháu 

kính trọng, nâng cao trách nhiệm chăm lo, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. 

Nằm trong khu vực huyện biên giới, nhiều đồng bào dân tộc anh em chung 

sống, ông Bóng cùng lãnh đạo hội gương mẫu thực hiện chương trình phối hợp 

giữa hội người cao tuổi xã với Đồn Biên phòng Nậm Lạnh. Vận động người cao 

tuổi và đồng bào các dân tộc đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc. Trong 

phong trào “tự chủ, tự quản đường biên, cột mốc”, Nhân dân xã Mường Và đảm 

nhiệm trông coi 15km đường biên gồm 8 mốc tại các bản Pá Vai, Huổi Dương, 

Púng Pang, Phá Thóng, trong đó có sự tham gia tích cực của hội viên người cao 

tuổi. Xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai bên biên giới. 

Cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, lợi dụng chính 

sách dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Để 

tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, hội người cao tuổi động viên cán bộ, hội 

viên tích cực tham gia các tổ an ninh, nhóm liên gia tự quản, tổ hòa giải, v.v; vận 

động thu hồi vũ khí vật liệu nổ trong dân cư, giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập 

cộng đồng. 

Một trong những kinh nghiệm ông Lò Văn Bóng rút ra là ngoài việc tranh 

thủ sự lãnh đạo, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; 

khen thưởng, động viên kịp thời những nhân tố tích cực để nhân ra diện rộng; còn 

phải đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao uy tín của chi hội và từng cá 

nhân trong xã hội. 
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