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01. Nguyễn Lan. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA: TIẾP CẬN 

NỘI DUNG SỚM ĐỂ CHỦ ĐỘNG TRONG THẨM TRA / Nguyễn Lan // Đại 

biểu nhân dân.- Ngày 05/02/2020.- Số 36.- Tr.4. 
 

Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thời gian qua đã luôn tích cực 

đổi mới phƣơng pháp, cách thức giám sát, thẩm tra. Trong đó, quá trình thẩm 

tra, việc tiếp cận nội dung sớm giúp chuyên trách các ban có thời gian thu 

thập thông tin, tiếp cận, nghiên cứu các nội dung để chuẩn bị cho công tác 

thẩm tra. Đối với các nội dung tác động tới nhiều đối tƣợng, phức tạp, các ban 

chủ động tổ chức khảo sát để nắm tình hình; hoặc tổ chức lấy ý kiến tham gia 

của các đối tƣợng chịu tác động trực tiếp, qua đó kịp thời phát hiện và tháo gỡ 

những vấn đề còn bất cập, lúng túng. 
 NÊN THU THẬP CHỨNG CỨ BẰNG CHỤP ẢNH, GHI HÌNH 

Việc lựa chọn nội dung giám sát phù hợp đƣợc xác định là khâu rất quan 

trọng, các ban hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội trọng tâm của tỉnh, nhất là những nội dung cần đƣợc tập trung chỉ đạo giải 

quyết; việc thực hiện các quy định của pháp luật; ý kiến, phản ánh của cử tri qua 

các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh; phản ánh của các cơ 

quan báo chí. Quá trình lựa chọn đối tƣợng chịu sự giám sát, lƣu ý tính đặc trƣng, 

đại diện và phù hợp với chuyên đề giám sát. Bên cạnh đó, đề cƣơng và địa bàn 

giám sát là hai nội dung rất quan trọng, quyết định chất lƣợng, hiệu quả của cuộc 

giám sát nên ban cần tập trung đầu tƣ thời gian nghiên cứu, bàn bạc thống nhất 

trƣớc khi quyết định. 

Các thành viên của đoàn giám sát là hạt nhân quyết định chất lƣợng, hiệu 

quả của một cuộc giám sát, nên sau khi ban hành quyết định, kế hoạch, đề cƣơng 

giám sát, trƣởng đoàn giám sát phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên 

đoàn giám sát (phù hợp với năng lực, sở trƣờng của từng thành viên và phải phân 

công nhiệm vụ cho cả thành viên đƣợc mời tham gia); yêu cầu từng thành viên chủ 

động nghiên cứu các văn bản liên quan, báo cáo của cơ quan chịu sự giám sát và 

thu thập thêm thông tin về tình hình thực tiễn ở địa phƣơng để đƣa ra đƣợc những 

câu hỏi đúng trọng tâm, có tính logic biện chứng, sát với thực tiễn và phải đề xuất 

đƣợc giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. 

Quá trình tổ chức giám sát trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, trƣởng đoàn giám sát 

quán triệt cho thành viên đoàn và tạo đƣợc không khí làm việc cởi mở giữa đoàn 

giám sát với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát để thu thập tối đa các thông tin liên 

quan đến vấn đề giám sát. Tại hội nghị giám sát trực tiếp, nếu còn có vấn đề nào 

chƣa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau về một số nội dung của vấn đề giám sát, 

trƣởng đoàn giám sát thống nhất với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát để báo cáo bổ 

sung bằng văn bản gửi đoàn giám sát đối chứng với các văn bản của cấp trên hoặc 

văn bản liên quan khác. Đối với một số nội dung cần tổ chức giám sát ở diện rộng, 

ngoài địa bàn tổ chức giám sát trực tiếp, các ban hội đồng nhân dân tỉnh gửi đề 

cƣơng, công văn đề nghị thƣờng trực, các ban hội đồng nhân dân cấp huyện (nơi 

không tổ chức giám sát trực tiếp) phối hợp tổ chức giám sát và gửi báo cáo kết quả 
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giám sát để tổng hợp chung. Căn cứ tính chất của từng cuộc giám sát, có thể mời 

chuyên gia của từng ngành liên quan, giúp cho công tác giám sát sâu hơn và trong 

điều kiện có thể nên thu thập chứng cứ bằng việc chụp ảnh, ghi hình... 

Báo cáo giám sát ngoài đánh giá kết quả đạt đƣợc, cần tập trung phân tích 

những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đƣa ra những kiến nghị cụ thể sau giám 

sát cho phù hợp với vấn đề giám sát, tránh dàn trải, kiến nghị nhiều nhƣng chung 

chung. Định kỳ hàng quý, các ban hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản đề 

nghị các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị qua 

giám sát để tổng hợp báo cáo thƣờng trực hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định. 
KHẢO SÁT NẮM TÌNH HÌNH, TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN THAM GIA 

Hoạt động thẩm tra đƣợc các ban hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện bảo đảm 

đúng quy trình, từng bƣớc đổi mới theo hƣớng chuyên sâu vào từng nội dung, lĩnh 

vực. Báo cáo thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ ra nhiều nội dung 

chƣa phù hợp trong báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, làm cơ 

sở để đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết định các nội 

dung tại kỳ họp, hầu hết đƣợc UBND tỉnh tiếp thu và có báo cáo tiếp thu, giải trình 

tại kỳ họp. Có đƣợc kết quả này do trong thời gian qua các ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sơn La đã cụ thể hóa và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về 

công tác thẩm tra. 

Theo đó, ngay sau khi đƣợc thƣờng trực hội đồng nhân dân tỉnh phân công 

thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, các ban chủ động xây dựng kế hoạch thẩm tra; 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của ban. Đại biểu chuyên trách của 

ban chủ động phân công, bố trí thời gian tham dự các hội nghị tƣ vấn do các cơ 

quan chủ trì soạn thảo văn bản tổ chức và phiên họp của UBND tỉnh thảo luận về 

dự thảo văn bản đƣợc phân công thẩm tra. Việc tiếp cận nội dung sớm nhƣ vậy 

giúp chuyên trách các ban có thời gian thu thập thông tin, tiếp cận, nghiên cứu các 

nội dung để chuẩn bị cho công tác thẩm tra. Đối với các nội dung tác động tới 

nhiều đối tƣợng, phức tạp, các ban chủ động tổ chức khảo sát để nắm tình hình, 

hoặc tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đối tƣợng chịu tác động trực tiếp, qua đó 

kịp thời phát hiện và tháo gỡ những vấn đề còn bất cập, lúng túng. 

Ban chủ trì tổ chức thẩm tra thì yêu cầu thành viên ban phải tham dự đầy đủ, 

chuẩn bị ý kiến tham gia đối với từng nội dung thẩm tra; đề nghị thành viên các ban 

khác cùng tham dự và tham gia ý kiến vào nội dung do trƣởng ban phân công. Sau 

thẩm tra, các ban hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp những vấn đề còn ý kiến khác 

nhau để báo cáo tại phiên họp thƣờng trực hội đồng nhân dân tỉnh. Sau phiên họp 

thƣờng trực hội đồng nhân dân tỉnh, nếu cần thiết, thƣờng trực hội đồng nhân dân 

tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp để thảo luận những vấn đề chƣa thống nhất sau thẩm 

tra, ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra 

của các ban để gửi đến đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp xem xét, thảo luận 

trƣớc khi biểu quyết thông qua. 
 

02. Thục Anh. CUNG ĐƢỜNG MÙA XUÂN TRONG MẮT MỘT RUNNER / 
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 Thục Anh // Gia đình và trẻ em.- Ngày 06/02/2020.- Số 6.- Tr.38-39. 
 

Mộc Châu ngày trở lại với bƣớc chân dạo chơi qua từng con bản nhỏ, 

dƣới từng gốc mận hoa nở trắng trời. 

Nếu nhƣ trƣớc đây phải thuê xe dân bản địa chở lên từng bản để ngắm hoa, 

chụp ảnh, thì giờ đây, chỉ cần “thong dong” chạy qua hết ngọn núi này, đến quả đồi 

kia. Băng qua hết thung lũng này, đến thung lũng kia thì mọi cảnh đẹp nhƣ “chốn 

bồng lai tiên cảnh” dần dần hiện ra trƣớc mắt.  

 Nếu nhƣ trƣớc đây cứ đi hết bản này lại lên xe vòng ra đƣờng quốc lộ để sang 

đến bản kia, thì giờ đây chả cần vòng vèo chi cho xa, chỉ cần leo qua mấy ngọn núi 

cao, vui chân đổ thêm mấy con dốc dài là đã sang đến bản kia.  

 Xuất phát tại rừng thông bản Áng, chạy dƣới những tán thông cao vút còn ƣớt 

đẫm hơi sƣơng, băng qua 5km bãi ngô, đồi mận, xóm làng, leo qua ngọn núi cheo 

leo, dựng đứng, kẹt cứng runner (vận động viên chạy bộ) do dốc cao, đƣờng hẹp, 

toàn đá lởm chởm thì sang đƣợc đến thung lũng mận Mu Náu. Mận ở Mu Náu đang 

kỳ rộ nhất, hàng ngàn gốc mận trắng tinh bung nở. Đứng trên đỉnh cao nhất của bản 

nhỏ xinh, cao trên 1000m, phóng tầm mắt xuống là cả một thung mận trắng tinh 

trong ánh nắng xiên nhẹ nhẹ của một mùa đông không lạnh. Trời thì xanh, gió thì 

mát, hoa thì đẹp, Mu Náu quả thật là chốn níu chân các runner lâu nhất. 

Qua Mu Náu đến Phiêng Cành. Có thể nói bản Phiêng Cành rộng và bằng 

phẳng nhất, cũng là bản còn “hoang sơ” nhất khi chƣa bị bê tông hóa nhƣ Mu Náu, 

Nà Ka. Những vƣờn mận rộng lớn hoa trắng tinh khôi trải dọc hai bên đƣờng trail 

(chạy bộ địa hình đƣờng núi). Quấn chân runner là những thảm rừng bạt ngàn hoa 

dại và dƣơng xỉ, với những con dốc lởm chởm đá tai mèo mà lối đi chỉ vừa đủ đặt 

một bàn chân. Băng qua con dốc đó là vạt đồi hoa dại tím biếc, thơ mộng mà ngƣời 

ta hay gọi là hoa ngũ sắc, hoa xuyến chi… 

 Cứ thế, hết đi lại leo, hết leo lại chạy. Từ thung lũng này sang thung lũng kia 

đều phải băng qua những hẻm núi kẹt cứng các runner. 

 Rồi thì cũng đến CP1 (Check-point: Điểm tiếp nƣớc, đồ ăn) ở km thứ 11, lúc 

này nắng đã gay gắt, đã có runner bỏ cuộc. Chỉ kịp tiếp nƣớc vào bình, ăn chút hoa 

quả rồi lại đi tiếp để tránh nguội cơ và cũng để đi nhanh cho mau thoát khỏi cái nắng 

hanh hao đầu xuân, cuối đông. Tụt khỏi hẻm núi sang đến cánh đồng cỏ khô rộng 

mênh mông, đâu đó bò chạy tung tăng, lác đác vài cây ngô héo queo, gốc rạ lởm 

chởm. Lạch nƣớc tƣới tiêu mùa khô ri rỉ chỉ đủ làm ƣớt 1 khúc đƣờng. Thung lũng 

này chẳng có mơ với mận, cũng chẳng thấy ngƣời dân địa phƣơng để hỏi tên bản. 

Nắng nóng và bụi mù do dồn runner của 2 cự ly 21km và 10km với nhau.  

 Không biết vƣợt qua bao nhiêu ngọn núi nhỏ, thấp thấp, thoai thoải thì cũng 

sang đến CP2 (km 16,5) ở bản Nà Ka. Nà Ka nay đã trở thành một bản thƣơng mại 

hóa với những vƣờn mận đƣợc xây tƣờng bao thu phí, rào dây thép gai xung quanh. 

Vƣờn nào vƣờn ấy tƣng bừng rực rỡ trên thì mận trắng tung xoè, dƣới thì vàng rộm 

hoa cải, hồng tím hoa bƣớm… Ngƣời đông nhƣ nêm, cả runner, cả khách du lịch, cả 

dân địa phƣơng đổ về. Váy mông xanh đỏ lƣợn nhƣ đàn bƣớm đủ màu sắc. Đây có lẽ 

là nơi quyến rũ runner thứ 2 trên router (cung đƣờng chạy). 
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 Đến đƣợc CP2 là biết chỉ còn 4,5km nữa là về đích, nhƣng biết là trƣớc khi 

về đích vẫn phải leo thêm một con dốc cao nữa rồi mới về đƣợc đồi chè trái tim. Từ 

CP 2 là đƣờng bê tông, và lên dốc, và bụi mù, và đi dƣới cái nắng giữa trƣa gay gắt 

nhất.  

Cứ tƣởng vắt qua ngọn núi ấy là đến đồi chè mà đồi chè đâu chƣa thấy, toàn 

đƣờng bê tông với đƣờng nhựa - nỗi kinh hãi của các trail - runner. Mãi rồi cũng đến 

đồi chè trái tim. Nhìn lên toàn dốc là dốc. Cả một đồi chè xanh mƣớt mải trải dài 

ngút ngàn hiện ra trƣớc mắt đẹp đến nao lòng, trời thì trong xanh lồng lộng, cái đích 

thì kia rồi nhƣng nó lại nằm trên đỉnh dốc. Chỉ còn thử thách cuối này nữa thôi là 

hoàn thành cuộc đua, lại tiếp tục chạy dƣới cái nắng gắt mùa xuân mà nhƣ mùa hè. 

Cuối cùng thì cũng về đến đích. Cuối cùng thì cũng hoàn thành cự ly 21km trail đầu 

tiên trong đời với nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ. 

 Nếu nhƣ chƣa thử một lần chạy băng qua núi, qua đồi, qua bản, qua làng thì 

ta chẳng thể nào thấy đƣợc những chốn yên bình, tĩnh lặng mà xe cộ không đi vào 

đƣợc. Những chốn mà ta chỉ cần dựa lƣng vào gốc mận bất kỳ nào trên đƣờng là cảm 

thấy lòng đƣợc thƣ thái, nhẹ nhàng. Ta có thể ngồi trên bất cứ vách núi lộng gió nào 

để bình yên ngắm cảnh và thả hồn theo gió… Ta chẳng thể nào bắt gặp hình ảnh các 

em nhỏ ngƣời Mông diện bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất đứng dàn hàng 2 bên đƣờng 

để vẫy cờ, để chào đón, để đập tay, miệng hô “cố lên, cố lên” cổ động các runner. Ta 

chẳng thể cảm nhận đƣợc sự mộc mạc, giản dị mà ấm áp tình ngƣời đến vậy. 21km 

cung đƣờng tuy không dài nhƣng cũng đủ để ta trải nghiệm các cung bậc cảm xúc 

trong một khoảnh khắc đời ngƣời. 
 

03. PV. SƠN LA: XE KHÁCH LẤN LÀN GÂY TAI NẠN, MỘT NGƢỜI TỬ 

VONG / PV // Gia đình và xã hội.- Ngày 06/02/2020.- Số 16.- Tr.16. 
 

Vào lúc 8h30’ ngày 5/2, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại Km 228+367 

trên Quốc lộ 6, đoạn qua bản Nà Ngà, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

khiến một ngƣời tử vong. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm 

soát 29B - 313.21 do anh Đàm Trọng Điệp, trú tại xã Tân Tiến, huyện Chƣơng Mỹ, 

Hà Nội điều khiển lƣu thông theo hƣớng Sơn La - Hà Nội do không làm chủ đƣợc 

tốc độ đã lấn làn, đâm vào xe máy biển kiểm soát 26H6 - 9032 lƣu thông theo chiều 

ngƣợc chiều. 

Vụ tai nạn làm ngƣời điều khiển xe máy tử vong. Danh tính nạn nhân đƣợc 

xác định là ông Nguyễn Văn Điềm (sinh năm 1948), trú tại bản Yên Thi, xã Lóng 

Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

Tại hiện trƣờng, chiếc xe khách quay ngang đƣờng khiến giao thông ùn tắc. 

Xe máy bị đâm lao vào ta luy đƣờng và hƣ hỏng nhẹ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, 

lực lƣợng chức năng đã có mặt tại hiện trƣờng  để phân luồng, đảm bảo giao thông. 

Vụ việc đang đƣợc cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 
 

04. Hà An. HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG 

NĂM 2020 / Hà An // Thể thao Việt Nam.- Ngày 07/02/2020.- Số 11.- Tr.3. 
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UBND tỉnh Sơn La mới đây đã ban hành Kế hoạch Triển khai hoạt động hợp 

tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020. 

Theo đó, các nội dung hợp tác bao gồm: Xây dựng cơ chế chính sách quản lý 

và phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch (trong đó tổ chức đón đoàn Famtrip 

kết nối các tuyến, điểm du lịch mới vùng Tây Bắc theo hành trình Hà Nội - Hòa Bình 

- Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai - Hà Giang - Yên Bái - Phú Thọ - Hà Nội; 

tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch, giới thiệu quảng bá và đƣa vào khai thác tuyến 

du lịch đƣờng thủy liên hồ trên sông Đà qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, 

Lai Châu; tổ chức đoàn học tập mô hình phát triển du lịch tại một số tỉnh trong khu 

vực); tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch (trong đó tham gia một số hội chợ, liên 

hoan và các sự kiện du lịch, xúc tiến mở rộng thị trƣờng du lịch nhƣ: Hội chợ Du lịch 

Quốc tế VITM năm 2020 tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE Thành phố Hồ 

Chí Minh; Liên hoan Làng Du lịch cộng đồng tiêu biểu lần thứ II năm 2020...); Hợp 

tác phát triển nhân lực du lịch địa phƣơng, với việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi 

dƣỡng nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn nghề Việt Nam (VTOS). 

Việc triển khai hoạt động hợp tác nhằm tăng cƣờng liên kết phát triển du lịch 

8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Đồng thời là cơ sở để các sở, ban, ngành, đơn vị và 

UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai các hoạt động phát triển du lịch. 
 

05. PV. SƠN LA CÓ 163 MÃ SỐ VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ XUẤT 

KHẨU / PV // Dân tộc và phát triển.- Ngày 07/02/2020.- Số 12.- Tr.9. 
 

Toàn tỉnh Sơn La hiện có gần 70.000ha cây ăn quả và cây sơn tra, sản lƣợng 

ƣớc đạt trên 210.000 tấn. Trên địa bàn tỉnh có 163 mã số vùng trồng cây ăn quả, 

trong đó có 50 mã vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu sang thị trƣờng Mỹ, Australia 

đƣợc trung tâm kiểm dịch sau nhập khẩu - Cục Bảo vệ thực vật cấp gồm xoài, mận, 

bơ. 113 mã vùng trồng xuất khẩu sang thị trƣờng Trung Quốc gồm nhãn, xoài, 

thanh long, bơ, mận, chanh leo, chuối, dâu tây. 

Tại các địa phƣơng của tỉnh nhƣ Mai Sơn, Mộc Châu, Thành phố Sơn La 

hiện đang là thời điểm thu hoạch các loại cây ăn quả nhƣ bƣởi, cam, quýt. 

Tỉnh đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn quả và cung cấp các sản 

phẩm nông sản sạch an toàn khác để phục vụ thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu. 
 

06. Văn Trƣờng. CHUYỆN CHƢA KỂ TRONG CHUYÊN ÁN PHÁ ĐƢỜNG 

DÂY MUA BÁN 42 BÁNH HEROIN / Văn Trƣờng // An ninh Thủ đô.- Ngày 

09/02/2020.- Số 754.- Tr.15. 
 

Những ngày đầu tháng 12/2019, trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra tội 

phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện một đƣờng 

dây vận chuyển ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nôi đi qua địa bàn quận. Ngay 

lập tức hàng chục cán bộ chiến sỹ đã âm thầm vào cuộc… 

LỘ DIỆN MÓN HÀNG “KHỦNG” 
Công an quận Bắc Từ Liêm nhận đƣợc nguồn tin từ nhân dân tố giác một đối 

tƣợng có tên là Nguyễn Hoàng Dũng, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 
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có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Thông tin về đối tƣợng Dũng cũng 

gần giống với những thông tin mà các trinh sát thu thập đƣợc về một đƣờng dây ma 

túy đang hoạt động. Chỉ có điều, Dũng vận chuyển “hàng” bằng xe bán tải đi theo 

tuyến Sơn La - Phú Thọ vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai rồi về Hà Nội. Quá trình 

điều tra xác minh, ngày 9/12/2019 tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát 

hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu NISSAN đi trên tuyến 

đƣờng cao tốc Hà Nội - Lào Cai và vào trạm dừng nghỉ cách lối ra trạm thu phí Hà 

Nội khoảng lkm. Nghi vấn là đối tƣợng Nguyễn Hoàng Dũng, tổ công tác nhanh 

chóng áp sát, mời về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm để làm việc. 

Tại cơ quan công an, nam thanh niên trên khai nhận là Nguyễn Hoàng Dũng 

(sinh năm 1991). Kiểm tra ngƣời của Dũng, phát hiện có 1 gói nilon màu đen bên 

trong chứa 15 viên nén hình tròn màu hồng; 1 gói nilon màu xanh bên trong chứa 

41 viên nén hình tròn màu hồng đƣợc xác định là ma túy tổng hợp; 1 gói nilon màu 

đen bên trong chứa chất bột màu trắng đã giám định xác định là heroin, khối lƣợng 

1,01 gam. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ của Dũng 2 điện thoại di động. Tiếp tục 

kiểm tra xe ô tô do Dũng điều khiển phát hiện thêm 23 bánh chất bột màu trắng 

hình chữ nhật, sau này giám định xác định đều là heroin, tổng khối lƣợng gần 

7,7kg. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, biên bản tạm giữ và biên bản niêm 

phong số vật chứng trên. 
CHÂN DUNG KẺ MẠO DANH 

Tại cơ quan công an, ban đầu Nguyễn Hoàng Dũng khai một mình điều 

khiển xe ô tô từ Sơn La qua Phú Thọ về đƣờng cao tốc Hà Nội - Lào Cai và không 

biết gì về nguồn gốc số ma túy có trong xe. Tuy nhiên, Dũng thừa nhận bản thân có 

sử dụng heroin khoảng từ tháng 10/2019 đến thời điểm bị bắt. Nghi vấn Dũng sử 

dụng tên giả, cơ quan công an đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, 

làm rõ. Phải 1 ngày sau khi bị bắt, Dũng mới thừa nhận tên tuổi, địa chỉ khai nêu 

trên là giả và cung cấp tên thật là Linh Văn Tiến (sinh năm 1990) trú tại xã Xuân 

Lè, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Năm 2014, Tiến quen biết một ngƣời đàn ông ngƣời 

Trung Quốc tên là A Giảng ở huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tối 

6/12/2019, A Giảng gọi cho Tiến và bảo lên tỉnh Sơn La lấy ma túy. Kế đó, A 

Giảng nhắn cho Tiến số điện thoại của ngƣời giao ma túy và bảo Tiến nhận 20 bánh 

heroin mang về thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn sẽ có ngƣời liên hệ để lấy “hàng”. 

 Ngày 7/12/2019, Tiến liên lạc với một ngƣời đàn ông tên Đông (chƣa rõ 

nhân thân lai lịch) để hẹn đến Sơn La lấy ma túy. 12h ngày 8/12, Tiến lái xe đi từ 

Lộc Bình, Lạng Sơn đến xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La rồi tiếp tục gọi cho 

Đông. Qua điện thoại, đối tƣợng đƣợc Đông hƣớng dẫn đi vào một con đƣờng nhỏ 

thì dừng lại xuống xe đi vệ sinh. Sau đó Đông mở cửa xe, cho ma túy vào gầm 

hàng ghế thứ hai. Trên đƣờng về Đông gọi cho Tiến nói “anh cho em mấy chục 

viên hồng phiến và một ít heroin để trong bọc hàng nhỏ nhé”. Tiến cảm ơn Đông 

rồi tiếp tục điều khiển xe về Lạng Sơn và bị công an bắt nhƣ đã nêu trên. Nếu vận 

chuyển chót lọt số hàng này, Tiến sẽ đƣợc A Giảng trả công 30 triệu đồng/bánh 

heroin. Thƣợng úy Nguyễn Văn Thành - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm kể lại, sau khi ghi lời khai của Tiến, cơ quan 
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công an đã tiến hành xác minh, nhƣng không rõ đƣợc nhân thân A Giảng và đối 

tƣợng Đông. Lúc này, nhiều câu hỏi đƣợc đặt ra: Lời khai của Tiến có đúng sự thực 

không? Tiến là một kẻ mới vào nghề hay là đối tƣợng xảo quyệt? 
BA LÔ MA TÖY… NHẶT VEN ĐƢỜNG 

Những khúc mắc dần đƣợc hé mở khi Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành 

xác minh nhân thân của Linh Văn Tiến và nắm đƣợc đối tƣợng này đang bị Công 

an tỉnh Lạng Sơn ra lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Vậy thì đây không phải là một kẻ mới vào nghề mà thực chất hắn là một kẻ buôn 

ma túy chuyên nghiệp với nhiều thủ đoạn tinh vi. 

Bằng những biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, nội dung, vụ án đã đƣợc xác 

định cụ thể. Theo đó, thông qua các mối quan hệ xã hội, Tiến có quen biết với 

Giàng A Mã (Sinh năm 1986) - công an viên của xã Huổi Một, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. Ngày 5/12, Tiến gọi điện cho Giàng A Mã để hỏi lấy ma túy và giao 

tiền trƣớc thì Mã đồng ý, cả 2 hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ Ngọc Hà thuộc phƣờng 

Quyết Thắng, thành phố Sơn La. Cùng ngày, Tiến đi từ Lạng Sơn đến Sơn La đƣa 

cho Mã hơn 3,4 tỷ đồng. Nhận đƣợc tiền Mã bảo Tiến cứ về đợi, khi nào có “hàng” 

thì sẽ gọi đến lấy. Ngày 8/12, Mã chuẩn bị đủ ma túy và hẹn Tiến ngày 9/12 đến xã 

Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để lấy ma túy. Khi gặp nhau Mã đƣa cho Tiến 

ba lô bên trong có chứa 23 bánh heroin và “khuyến mại” thêm số hồng phiến cùng 

gói nhỏ heroin khác. Tiến khai số tiền sử dụng để mua ma túy là do A Giảng đƣa 

cho. 

Triệu tập Giàng A Mã về trụ sở cơ quan công an, đối tƣợng này đã khai nhận 

trùng hợp với toàn bộ nội dung nhƣ trên. Đối với số ma túy đã có, Mã khai, khoảng 

cuối năm 2018 khi làm công an viên đi tuần đã phát hiện một đối tƣợng nam giới đi 

xe máy điện mang biển kiểm soát Lào. Mã yêu cầu kiểm tra thì ngƣời này vứt một ba 

lô xuống đƣờng và bỏ chạy. Mã kiểm tra phát hiện bên trong có ma túy và đã nảy 

sinh ý định chiếm đoạt rồi mang lên lán trên nƣơng cất giấu để sau này ai hỏi mua thì 

bán. Đến khi quen Tiến và đƣợc hỏi về ma túy với số lƣợng lớn, Mã nói nếu có tiền 

thì sẽ có ma túy và hai bên hẹn nhau giao dịch. Trƣớc khi phi vụ mua bán 23 bánh 

heroin này bị phát hiện, Giàng A Mã và Linh Văn Tiến đã giao dịch thành công một 

vụ mua bán 19 bánh heroin vào ngày 17/11/2019. 
 

07. Nguyễn Ngọc Vân. CÂY DƢỢC LIỆU MỞ HƢỚNG XÓA NGHÈO Ở 

MƢỜNG LA / Nguyễn Ngọc Vân // Nông thôn ngày nay.- Ngày 10/02/2020.- Số 

35.- Tr.14. 
 

Phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhƣỡng, những 

năm qua, huyện Mƣờng La (tỉnh Sơn La) đã tích cực vận động nhân dân 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó, việc phát triển trồng cây dƣợc liệu, 

nhƣ thảo quả, sa nhân, sả Java... đang mở hƣớng đi mới trong phát triển kinh 

tế, giảm nghèo tại địa phƣơng. 
HƢỚNG ĐI THOÁT NGHÈO 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tâm - Trƣởng phòng Nông 

nghiệp huyện Mƣờng La cho biết: Thực hiện chủ trƣơng trồng cây dƣợc liệu của 
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tỉnh, huyện đã ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm dƣợc liệu 

liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Địa bàn Mƣờng La là 

một trong những nơi có thể trồng đƣợc cả những cây dƣợc liệu có giá trị kinh tế cao 

nhƣ các loại sâm... 

“Huyện xác định phát triển cây dƣợc liệu là thế mạnh, vừa tạo sinh kế cho 

ngƣời dân, vừa phủ xanh đất trống, đồi trọc và bảo vệ rừng. Theo đó, phòng nông 

nghiệp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tuyên truyền, 

vận động các hợp tác xã, hộ gia đình chuyển đổi diện tích đất trồng cây hoa màu 

năng suất thấp sang trồng cây dƣợc liệu” - ông Tâm cho hay. 

Thông qua các chƣơng trình, dự án, nhiều loại cây dƣợc liệu đã đƣợc trồng 

và ngày càng nhân rộng. Hiện nay, toàn huyện có 140ha sả Java, 160ha thảo quả, 

30ha sa nhân, 2.229ha sơn tra với sản lƣợng hàng nghìn tấn quả/năm. Trên địa bàn, 

ngày càng nhiều hợp tác xã tập trung phát triển cây dƣợc liệu, nhƣ: Hợp tác xã Tinh 

dầu dƣợc liệu Mƣờng La (xã Pi Toong); Hợp tác xã Liên Sơn (xã Tạ Bú), hợp tác 

xã Hoàng Lâm (xã Hua Trai); Hợp tác xã Thành Công (xã Ngọc Chiến)... 

Cụ thể, tại các xã vùng thấp, khí hậu nóng, nhƣ: Pi Toong, Hua Trai, Tạ Bú, 

Mƣờng Bú, Mƣờng Chùm và thị trấn Ít Ong tập trung trồng cây sả, cây hƣơng nhu. 

Tại các xã vùng cao, nhƣ: Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn, Ngọc Chiến... 

sẽ trồng sơn tra, sa nhân và thảo quả dƣới tán rừng. 

“Để phát triển bền vững cây dƣợc liệu trên địa bàn, huyện đã ban hành kế 

hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm dƣợc liệu liên kết theo chuỗi giá trị, 

gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện các biện pháp chuyển giao khoa học 

kỹ thuật cho ngƣời nông dân trong quá trình sản xuất. Đồng thời, tạo sự liên kết 

giữa ngƣời dân, giữa các nhóm hộ, giữa các địa phƣơng trong toàn huyện, tạo đầu 

ra thuận lợi cho sản phẩm” - ông Tâm thông tin thêm. 
CÕN NHIỀU TRĂN TRỞ 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, việc phát triển cây dƣợc liệu 

tại Mƣờng La còn gặp một số khó khăn để nhân rộng mô hình, nhƣ: vốn đầu tƣ ban 

đầu cao, hệ thống cơ sở hạ tầng của các vùng trồng dƣợc liệu còn thiếu, chƣa đáp 

ứng yêu cầu sản xuất với quy mô lớn, tập trung. 

Hầu hết ngƣời dân ở các vùng trồng cây dƣợc liệu đều là bà con dân tộc 

thiểu số, khả năng tiếp thu kỹ thuật mới còn hạn chế, nhất là với các loại cây trồng 

dƣợc liệu có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, hình thức tổ chức sản xuất vẫn còn mang 

tính tự phát, nhỏ lẻ, ngƣời dân vẫn chƣa tin tƣởng về hiệu quả mô hình trồng dƣợc 

liệu, trong khi điều kiện khí hậu rất phù hợp với trồng cây dƣợc liệu... 

Theo ông Tâm, để thúc đẩy phát triển dƣợc liệu theo chuỗi giá trị, huyện 

Mƣờng La tiếp tục triển khai lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ cây giống, 

kỹ thuật trồng, chăm sóc; đẩy mạnh xúc tiến thƣơng mại, tạo điều kiện cho các tổ 

hợp tác, hợp tác xã tham gia các hội chợ, gian hàng trƣng bày, giới thiệu sản phẩm 

nông sản. 

Huyện cũng tăng cƣờng tuyên truyền, vận động ngƣời dân chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng theo quy hoạch và định hƣớng, đảm bảo phát huy tiềm năng, lợi thế từng 

xã. Đồng thời, kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tƣ phát 
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triển các loại cây dƣợc liệu quý, hiếm. Bởi thực tế tại một số huyện, đã có doanh 

nghiệp chủ động đầu tƣ trồng thử nghiệm thành công cây sâm Ngọc Linh, mở ra 

hƣớng đi mới trong phát triển cây dƣợc liệu giá trị cao ở Sơn La. 

Trong lộ trình phát triển cây dƣợc liệu, Mƣờng La sẽ khuyến khích các 

doanh nghiệp đầu tƣ liên kết, liên doanh với nông dân phát triển trồng dƣợc liệu 

theo chuỗi cung ứng sản phẩm, xây dựng các nhà máy sơ chế, chế biến sâu các sản 

phẩm từ dƣợc liệu hƣớng tới xuất khẩu dƣợc liệu và các sản phẩm từ dƣợc liệu.  

Mường La cũng đang chú trọng tạo sản phẩm từ cây dược liệu để phục vụ 

du khách tại các điểm du lịch, tạo nên sự đa dạng, phong phú cho các sản phẩm 

nông sản địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình tái cơ cấu nông nghiệp, 

nông thôn. 
 

08. Hà Hoàng. KHẤM KHÁ TỪ NGÀY TRỒNG HÀNH LÁ / Hà Hoàng // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 11/02/2020.- Số 36.- Tr.11. 
 

Thời gian này trên các cánh đồng trồng hành ở huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La đều rộn rã tiếng nói cƣời của bà con nông dân, ai cũng phấn khởi thu 

hoạch hành lá. Hành cứ thu hoạch đến đâu, thƣơng lái mua hết đến đó. 
Hành lá từ lâu đã trở thành loại cây canh tác truyền thống ở huyện Mai Sơn, 

một số cánh đồng đã đƣợc ngƣời dân chuyển sang canh tác các lứa hành để tăng 

cao nguồn thu nhập. Nhiều diện tích trồng hành ở các xã Mƣờng Bằng, Mƣờng 

Bon, Chiềng Mung, thị trấn Hát Lót... đang bƣớc vào thời điểm thu hoạch sớm. 

Dƣới cái lạnh của mùa đông ở vùng cao, chúng tôi theo bƣớc chân ông Phạm 

Văn Đấu ở bản Mai Tiên (xã Mƣờng Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) xuống 

đồng thu hoạch hành. Khi đến cánh đồng trồng mênh mông hành lá, chúng tôi nhìn 

thấy những nụ cƣời và sự vui mừng hiện hữu trên từng khuôn mặt của bà con nông 

dân nơi đây. 

Vừa lúi húi thu hoạch hành, ông Phạm Văn Đấu vừa chia sẻ: “Hành lá năm 

nay rất tốt, chỉ cần nhìn vào từng diện tích trồng hành của các hộ dân trong bản, là 

có thể đoán ra thu nhập của họ rồi. Tại sao tôi lại nói nhƣ vậy, vì thông thƣờng ăn 

tết xong, hành đƣợc thu mua với giá cao hơn so với các vụ khác. Các hộ gia đình, 

nhà hàng, khách sạn đều thiếu loại gia vị này để chế biến các món ăn. Tôi trồng 

1.000m2 hành, riêng vụ này tôi thu lãi khoảng 14 triệu đồng, đây là con số khá cao 

đối với gia đình tôi”. 

Những năm vừa qua, ngƣời dân sinh sống ở các xã thuộc huyện Mai Sơn đã 

chuyển đổi một số diện tích đất ruộng chuyển sang trồng hành bán lá, mang lại cho 

các hộ dân thêm nguồn thu nhập ổn định, ông Nguyễn Quang Hải ở tiểu khu Nà 

Sản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn), chia sẻ: “Tôi trồng hành bán lá cũng đƣợc 

gần chục năm nay. Trƣớc kia thì không trồng đều đặn, khoảng 3 năm trở lại đây tôi 

mới trồng hành đều quanh năm trên diện tích 3.000m2... 

Ông Hải cho hay, trồng hành lá rất nhàn, cho thu hoạch nhanh, thu đến đâu 

bán hết đến đó, không rớt giá nhƣ các loại rau khác. Nhất là thời điểm ăn tết xong, 

hành lá đƣợc ngƣời tiêu dùng và tiểu thƣơng ở ngoài huyện, thành phố thu mua 

mạnh nên giá cao. Riêng vụ hành này ông Hải bỏ túi gần 20 triệu đồng. 
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Theo bà con nông dân ở các xã Mƣờng Bon, Mƣờng Bằng, Chiềng Mung, 

Hát Lót..., từ đầu năm đến nay, thời tiết ủng hộ nên hành phát triển tốt, sản lƣợng 

tăng cao, đầu ra cho sản phẩm khá ổn định, nên thu nhập của họ cũng cao hơn. 

Theo chị Nùng Thị Mƣời (ở bản Mai Quỳnh, xã Mƣờng Bon): Giá hành lá 

hiện tại đang đứng ở mức 13.000 - 15.000 đồng/kg, giá bán tại chợ cho ngƣời tiêu 

dùng lên đến 22.000 đồng/kg. Nhờ giá cao, nguồn thu nhập của gia đình chị cũng 

tăng đáng kể. Có nhiều hộ trong bản còn lắp đặt hệ thống nƣớc tƣới tự động để tiện 

lợi cho việc chăm sóc, tăng năng suất trên một diện tích canh tác.  

Theo bà con nông dân ở các xã Mường Bon, Mường Bằng, Chiềng Mung, 

Hát Lót..,, từ đầu năm đến nay, thời tiết ủng hộ nên hành phát triển tốt, sản lượng 

tăng cao, đầu ra cho sản phẩm khá ổn định, nên thu nhập của họ cũng cao hơn. 
 

09. Minh Nhi. LÊN MỘC CHÂU SỐNG CHẬM / Minh Nhi // Quân đội nhân 

dân.- Ngày 11/02/2020.- Tr.5. 
 

Đầu tuần, mấy anh chị em rủ nhau đi Mộc Châu (Sơn La). Đi chớp nhoáng 

thôi, đang có dịch mà. Nhiều ngƣời thích ngắm mây Pha Luông, mơ màng với rừng 

thông bản Áng… Còn với chúng tôi, cứ rong ruổi tình tự miên man theo đất trời 

cao nguyên Mộc Châu. 

Mấy anh em trong đoàn đi công tác qua Mộc Châu bao bận, nhƣng để có cơ 

hội hòa mình vào cảnh sắc vạn vật nơi cao nguyên đẹp đến mê hồn này thì đây mới 

là lần đầu. Thế nên, ai nấy đều có cảm tình với cao nguyên có độ cao trung bình 

hơn 1.000m so với mực nƣớc biển. Đồ ăn ngon mà giá lại hợp lý; chỗ ngủ nên thơ, 

có vƣờn hồng đêm đông vẫn chờ khách, giúp du khách một sớm mai thức dậy ở cao 

nguyên Mộc Châu thấy đời đến là tình. Tiếng chim bồ câu đuổi nhau trên mái nhà. 

Những nụ đào nở muộn kiêu hãnh khoe sắc trong sƣơng giá. Trời càng lạnh, đào 

càng có hồn. Mà chẳng riêng gì đào, hoa mơ, hoa mận, cải vàng cũng mộc mạc mà 

kiêu sa. 

Những vƣờn mận ẩn hiện trong sƣơng mù hóa ra lại có sức hút ghê ngƣời. 

Mộng mị, u u minh minh với những lớp sƣơng mù dày đặc, cuộn đến cuộn đi lúc 

nào chẳng ai hay, len lỏi qua những chiếc khẩu trang ba lớp mang đến mùi của đất 

đồi cao nguyên thay cho lời chào. Trời cũng chiều lòng lữ khách phƣơng xa, khi 

mây mù chơi trò trốn tìm, để vƣờn mận hiện ra nhƣ thể trong thế giới của vợ chồng 

A Phủ. Vàng Thị Seo, ngƣời dân tộc Mông, đứng dƣới mái hiên nhà có ánh mắt 

nhƣ biết nói. Chẳng thế mà chúng tôi chủ động lấy tiền ra gửi, 10 nghìn 

đồng/ngƣời, để cả nhóm nghiêng ngả cùng mận. 

Vàng Thị Seo kéo khăn che mặt, ngƣợng nghịu: “Tao xấu lắm, không chụp 

ảnh cùng mày đâu”. Nhƣng thực lòng mà nói, gái dƣới xuôi, gái Kinh thấy vƣờn 

mận, vƣờn đào tạo dáng đến là ăn ảnh nhƣng “đào xuôi” khó so với “đào rừng”. 

Vàng Thị Seo trú mƣa dƣới mái hiên nhà, lại rất ra cái chất mộc mạc mà nên thơ, 

khí phách của Mộc Châu. Lặng lẽ ngắm nhìn Vàng Thị Seo, tôi lại nghĩ về thác Dải 

Yếm, tự nhủ không biết chàng trai ngƣời Mông nào may mắn thế, đƣợc ngƣời con 

gái 28 tuổi này ngày trƣớc “bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi”. 
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Mọi ngƣời trong đoàn hỏi nhau, liệu có sống đƣợc ở trên này không? Ngƣời 

bảo có, ngƣời bảo không. Mộc Châu có nhiều cảnh đẹp hữu tình. Nhƣng thƣờng thì 

cảnh càng đẹp, đời sống ngƣời dân lại có nhiều khó khăn, vất vả. Mộc Châu có nhiều 

tiềm năng để phát triển du lịch, hút khách hơn nữa nhƣng có lẽ chính những du 

khách đến với cao nguyên này muốn đƣợc trải nghiệm sống chậm. Không ti vi, 

không quan tâm đến internet, ngó lơ “phây”… Sáng ra nghe nhạc Trịnh bên ly cà 

phê nóng thơm mùi sữa, thấy đời chậm hẳn dù ở góc vƣờn, hoa mƣời giờ đƣơng 

bung sắc. 

Nhà Vàng Thị Seo có thể làm du lịch với quy mô hoành tráng, có thể mở rộng 

diện tích trồng mơ, mận, đào để thu thêm tiền của du khách, nhƣng ngƣời con gái 

Mông này nhớ lại: “Từ ngày tao về làm dâu nhà này hơn mƣời năm nay, cảnh vật 

khu vƣờn vẫn thế. Không ai nghĩ đến chuyện làm du lịch to hơn đâu. Chồng tao có 

làm thêm cái xích đu để khách chụp ảnh. Thế thôi!”. 

Hình nhƣ nhà Vàng Thị Seo và ngƣời dân Mộc Châu rất biết cách sống chậm. 

Đó cũng là vẻ đẹp vô hình có sức hút du khách đến với cao nguyên xanh mƣớt mát 

quanh năm này! 
 

10. PV. TAI NẠN GIAO THÔNG, BA NGƢỜI CHẾT / PV // Nhân dân.- Ngày 

11/02/2020.- Tr.7. 
 

Vào lúc 11 giờ trƣa 10/02, trên quốc lộ 37, đoạn đèo Ban, xã Mƣờng Thải, 

huyện Phù Yên (Sơn La), xe khách 29 chỗ, biển kiểm soát 89B - 000.20 đã va chạm 

với xe máy biển kiểm soát 26K2 - 5797 chở ba ngƣời trong cùng một gia đình, trú tại 

bản Suối Quốc, xã Mƣờng Thải. Vụ va chạm làm 3 ba ngƣời chết tại chỗ, gồm: 

Chồng là Giàng A Chu, sinh năm 1998, vợ là Sồng Thị Mo, sinh năm 2000, cùng 

con gái là Giàng Thị Dếnh, sinh năm 2018. Cơ quan chức năng huyện Phù Yên đang 

điều tra nguyên nhân vụ việc và giải quyết hậu quả tai nạn. 
 

11. Bình An. SƠN LA: TÍCH CỰC GÓP PHẦN XÓA, CHỐNG TÁI MÙ CHỮ 

CHO PHỤ NỮ / Bình An // Phụ nữ Việt Nam.- Ngày 12/02/2020.- Số 19.- Tr.5. 
 

Từ năm 2015 đến tháng 4/2019, toàn ngành giáo dục Sơn La đã huy động, bố 

trí 336 giáo viên, cán bộ trực tiếp tham gia công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; 

ngoài ra một số đồn biên phòng cũng đã cử cán bộ tham gia dạy xóa mù chữ cho một 

số bản, xã thuộc địa bàn vùng biên giới của tỉnh nơi đơn vị đóng. Hàng năm, mở các 

lớp xóa mù chữ cho phụ nữ, trẻ em gái vào thời gian nông nhàn, tránh mùa vụ để thu 

hút tối đa học viên theo học. Các hình thức tổ chức lớp học xóa mù chữ cũng đƣợc tổ 

chức linh hoạt, có thể theo từng bản, cụm bản hoặc đƣợc huy động tập trung về 

trƣờng học có điều kiện trên địa bàn... 

Kết quả, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã mở đƣợc 377 lớp với 11.595 học viên. 

100% các trƣờng nội trú, bán trú phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành 

phố, chi hội phụ nữ cơ sở xây dựng mô hình “Vƣờn rau cho con” tại các trƣờng học 

trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần cải thiện bữa ăn cho học sinh, đồng thời rèn luyện ý 

thức, tinh thần yêu lao động của học sinh. 
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Trong quá trình thực hiện chƣơng trình phối hợp có một số khó khăn nhƣ: Phụ 

nữ và trẻ em gái còn mù chữ thƣờng bị chi phối bởi công việc gia đình hoặc còn 

nặng về tâm lý mặc cảm, tự ti, ngại tham gia lớp hoặc tham gia rồi vẫn có ý định bỏ 

học giữa chừng; một số đơn vị cơ sở không thể mở đƣợc lớp xóa mù chữ theo nhu 

cầu; việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ dạy lớp xóa mù chữ, sau xóa mù chữ ở một số đơn 

vị trƣờng học còn chậm, có nơi hồ sơ chƣa đầy đủ theo quy định... 

Nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo và hạn chế đến mức thấp nhất 

tình trạng mù chữ, tái mù chữ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, hội liên hiệp phụ 

nữ tỉnh đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 

2020 - 2025 và những năm tiếp theo; phối hợp nắm bắt những khó khăn, vƣớng mắc 

của gia đình học sinh để cùng tháo gỡ, giải quyết, nhằm góp phần nâng cao chất 

lƣợng hiệu quả giáo dục học sinh; phối hợp tham gia tuyên truyền góp phần củng cố, 

duy trì, giữ vững và nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; phối hợp 

tuyên truyền, vận động học sinh nữ không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. 
 

12. Phạm Hiển. HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: MỪNG THỌ TRÊN 1.600 

NGƢỜI CAO TUỔI / Phạm Hiển // Ngƣời cao tuổi.- Ngày 13/02/2020.- Số 32.- 

Tr.2. 
 

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Hội Ngƣời cao tuổi cơ sở ở huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La phối hợp với chính quyền địa phƣơng tổ chức chúc thọ mừng thọ cho 

1.624 ngƣời cao tuổi, số tiền 770 triệu đồng. 

Ngoài giấy mừng thọ, ngƣời cao tuổi đƣợc nhận quà bằng tiền mặt tƣơng ứng 

độ tuổi theo quy định. Có 33 cụ tròn 100 tuổi đƣợc Chủ tịch Nƣớc tặng 5m vải lụa và 

quà 1.000.000 đồng; 49 cụ trên 100 tuổi đƣợc tặng quà trị giá 1.150.000 đồng; 250 

cụ tròn 90 tuổi và 78 cụ tuổi 95 đƣợc tặng quà trị giá 650.000 đồng; 304 cụ tuổi 80 

và 185 cụ tuổi 85 đƣợc tặng 550.000 đồng; 436 ngƣời cao tuổi 70 tuổi và 279 ngƣời 

cao tuổi 75 tuổi đƣợc tặng quà 450.000 đồng. 

Toàn huyện có 82 cụ từ 100 tuổi trở lên. Đặc biệt có cụ Cầm Văn San, dân tộc 

Thái ở bản Mé, xã Chiềng Mai và cụ Phạm Thị Thau ở tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót 

đƣợc mừng thọ ở tuổi 110. 
 

13. Phạm Quỳnh. NĂM 2020, TUỔI TRẺ HUYỆN VÂN HỒ TẬP TRUNG 

THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở CÁC BẢN KHÓ KHĂN / 

Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 02/2020.- Số 05.- Tr.24-25. 
 

Theo anh Triệu Đức Minh (Bí thƣ Huyện đoàn Vân Hồ): Trong năm 

2020, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện tiếp tục thực hiện phong trào “Tuổi trẻ 

chung tay xây dựng nông thôn mới” theo hƣớng tập trung tham gia xây dựng 

nông thôn mới ở các bản khó khăn và giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế; 

đồng thời, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, chủ động đảm 

nhận các công trình, phần việc thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn 

mới, chào mừng đại hội Đảng các cấp. 
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LÀM CẦU, LÀM ĐƢỜNG, BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG VÀ XÂY NHÀ NHÂN 

ÁI,… 

Xác định chƣơng trình xây dựng nông thôn mới là một trong những chƣơng 

trình phát triển kinh tế - xã hội có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc 

đổi mới đất nƣớc, mang lại lợi ích thiết thực và trực tiếp cho bà con nhân dân ở khu 

vực nông thôn. Huyện đoàn Vân Hồ (Sơn La) đã tập trung triển khai phong trào 

“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” do Trung ƣơng 

Đoàn phát động đến các cấp bộ đoàn trong toàn huyện; đồng thời, thƣờng xuyên đổi 

mới phƣơng thức tổ chức thực hiện, không ngừng nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt 

động của phong trào. 

Nhờ vậy, trong thời gian qua phong trào “Tuổi trẻ Vân Hồ chung tay xây 

dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đã đƣợc triển khai rộng khắp, thu hút đông 

đảo thanh niên và nhân dân tham gia. Phong trào đã góp phần quan trọng thay đổi 

nhận thức của đoàn viên, thanh niên, nhân dân... từ phần nhiều còn trông chờ đã 

chuyển sang chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đạt đƣợc 

nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vân 

Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Trong giai đoạn 2015 - 2019, các tổ chức Đoàn trong toàn huyện đã thi công, 

xây mới gần 4km đƣờng và 03 cầu giao thông nông thôn; tu sửa 7 cầu dân sinh; thắp 

sáng gần 15km đƣờng giao thông thôn bản; xây dựng và bàn giao 32 nhà nhân ái, 

xóa 12 nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng 04 nhà ăn bán trú, xây mới 02 điểm trƣờng 

với 6 phòng học cho học sinh; phát triển, 58 tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ thanh 

niên làm kinh tế; hỗ trợ 280 thanh niên vay vốn làm kinh tế nông nghiệp. 

Với mong muốn các làng quê luôn tƣơi xanh, môi trƣờng sống của nhân dân 

sạch đẹp, tuổi trẻ huyện Vân Hồ đã tổ chức nhiều đợt ra quân trồng cây, trồng rừng 

và bảo vệ môi trƣờng. Kết quả, tuổi trẻ huyện Vân Hồ đã tham gia trồng 25 nghìn 

cây xanh các loại tại các xã trong toàn huyện; hơn 42 tuyến đƣờng đƣợc trồng hoa, 

cây xanh; 32 mô hình “Đƣờng hoa thanh niên”, “Tuyến đƣờng sáng, xanh, sạch, 

đẹp”... do thanh niên thực hiện đƣợc hình thành. 
THÀNH LẬP 05 ĐỘI TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI 

Ngoài ra, để phong trào đi vào thực chất và chiều sâu, Huyện đoàn Vân Hồ đã 

thành lập 05 đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới tích cực hoạt động 

ở các xã; vận động và xây mới giúp bà con 280 nhà tiêu hợp vệ sinh; triển khai 05 

mô hình phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ trong các hộ gia đình nông thôn. 

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã có nhiều giải pháp phát huy tinh thần sáng 

tạo, mạnh dạn của thanh niên cũng nhƣ hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế gia 

đình từ chính nơi thôn bản mình sinh sống; hƣớng dẫn thanh niên phát triển kinh tế 

gắn với du lịch cộng đồng... qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế gắn với 

xây dựng nông thôn mới. 

Từ thực tiễn phong trào “Tuổi trẻ Vân Hồ chung tay xây dựng nông thôn mới 

và đô thị văn minh”, đã xuất hiện nhiều gƣơng thanh niên hăng hái tiêu biểu trong 

đóng góp ngày công lao động để xây dựng các công trình nông thôn, nhiều mô hình 
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phát triển sản xuất mang lại hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm 

lao động tại chỗ ở địa phƣơng và gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Là một huyện nghèo, với địa bàn rộng, dân cƣ thƣa thớt, việc tập hợp, đoàn 

kết thanh niên còn khó khăn, song với vai trò là lực lƣợng xung kích, các cấp bộ 

đoàn trong toàn huyện đã huy động trên 20 nghìn lƣợt đoàn viên thanh niên trong 

toàn huyện tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Các chi đoàn của 

từng cơ quan ban, ngành và các xã đều có những công trình phần việc thanh niên 

mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Tiêu biểu nhƣ: Đoàn thanh niên công an huyện đã thực hiện tốt việc tuyên 

truyền trong đoàn viên, thanh niên về việc chấp hành tốt Luật Giao thông đƣờng 

bộ; tham gia cùng với các cơ sở đoàn bạn hỗ trợ làm đƣờng giao thông, phát quang 

bụi rậm, các tuyến đƣờng tự quản; Đoàn thanh niên các xã Chiềng Khoa, Vân Hồ, 

Lóng Luông, Tô Múa đảm nhận nhiều công trình phần việc nhƣ vận động xây dựng 

điện thắp sáng đƣờng quê, đảm nhận đoạn đƣờng tự quản, đoạn đƣờng đảm bảo an 

ninh trật tự, tham gia làm giao thông nông thôn, nạo vét kênh mƣơng và giúp nhau 

phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. 

Theo anh Triệu Đức Minh (Bí thƣ Huyện đoàn Vân Hồ): Trong năm 2020, 

các cấp bộ đoàn trong toàn huyện tiếp tục thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay 

xây dựng nông thôn mới” theo hƣớng tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới ở 

các bản khó khăn và giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế; đồng thời, bám sát sự chỉ 

đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, chủ động đảm nhận các công trình, phần 

việc thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, chào mừng đại hội Đảng 

các cấp. 
 

14. Phạm Quỳnh. HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ VÂN HỒ: 

PHẤN ĐẤU XUẤT KHẨU KHOẢNG 500 TẤN CHÈ KHÔ TRONG NĂM 

2020 / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 02/2020.- Số 05.- Tr.33-34. 
 

Thành lập tháng 7 năm 2017, với 30 công nhân lao động, 36 thành viên tham 

gia và diện tích chè cho thu 38,4ha, nhƣng nhờ có sự hỗ trợ khuyến khích của chính 

quyền địa phƣơng và hoạt động sản xuất kinh doanh có triển vọng, năm 2018 quy 

mô hoạt động của Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Chè Vân Hồ có địa chỉ tại xã 

Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã tăng lên nhanh chóng với 61 hộ trồng 

chè tham gia chuỗi sản xuất chế biến, diện tích chè cho thu 58ha. Đến hết năm 

2019, hợp tác xã đã có 90 hộ tham gia chuỗi liên kết sản xuất và diện tích chè cho 

thu hái 246,4ha, chiếm khoảng 60% tổng diện tích vùng chè cả xã Chiềng Khoa, 

xuất khẩu 300 tấn chè búp khô, đảm bảo ổn định thu nhập cho các thành viên tham 

gia hợp tác xã cũng nhƣ công nhân lao động. 

Theo lãnh đạo hợp tác xã, chặng đƣờng 2 năm hình thành và phát triển chƣa 

phải là một chặng đƣờng dài và cũng chƣa thể đòi hỏi sự thành công ngay đƣợc, 

nhƣng nhờ có niềm tin và kiên định với mục tiêu chung, đến nay hợp tác xã đã nỗ 

lực vƣợt qua những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất, quy mô về phƣơng pháp 

sản xuất kinh doanh và cả những bất cập trong cung cách quản lý đối với một hợp 

tác xã mới tham gia vào sản xuất kinh doanh chè. 
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Giám đốc hợp tác xã chia sẻ: Những thành quả đạt đƣợc trong năm 2019 của 

hợp tác xã có thể nói tƣơng đối thành công. Với sản lƣợng chè búp tƣơi thu mua 

trong xã đƣợc khoảng 1.000 tấn chè tƣơi, tăng 300 tấn so với năm trƣớc; xuất khẩu 

đƣợc 400 tấn chè thành phẩm; hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 

khoảng 30 - 40 công nhân, 300 hộ trồng chè là ngƣời dân địa phƣơng. Đồng thời, 

duy trì việc hỗ trợ 200 đồng/kg chè tƣơi cho các hộ ký hợp đồng với hợp tác xã 

hàng năm; vận động bà con trở thành thành viên hợp tác xã bằng việc ký hợp đồng 

cam kết bao tiêu sản phẩm và mở rộng vùng nguyên liệu, giúp bà con ổn định đầu 

ra yên tâm đầu tƣ chăm sóc phát triển thêm vùng chè. 

Để đảm bảo chất lƣợng chè thu hái cũng nhƣ tạo chuỗi liên kết bền vững với 

nông dân trồng chè, hợp tác xã đã cử cán bộ phụ trách nông nghiệp phối hợp với 

bản, xã quản lý điều hành lịch chăm bón, cắt, đốn của từng hộ dân; hƣớng dẫn cách 

thu hái chè đảm bảo phẩm cấp (1 tôm; 2=>3 lá), quy cách nhƣ cắt ngắn, lá mềm, 

dày, màu xanh, không lẫn tạp chất, hạn chế dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật...; tuyên 

truyền bà con không bán chè đã hợp đồng ra ngoài lúc ít chè, hoặc không bán hộ 

các gia đình khác không có trong hợp đồng với hợp tác xã khi nhiều chè. Từ đó, 

phẩm cấp, chất lƣợng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với chè búp tƣơi thu mua 

đƣợc đảm bảo; ngƣời dân khi đến nhà máy cân chè đã nâng cao ý thức giữ gìn an 

ninh trật tự, không tự ý đi vào khu vực sản xuất. 

Cùng với đó, công tác quản trị điều hành mọi hoạt động sản xuất chế biến 

kinh doanh trong hợp tác xã cũng đƣợc đổi mới đi vào nền nếp. Cán bộ quản lý 

điều hành khá tốt nhiệm vụ đƣợc giao; đa số công nhân chấp hành tốt nội quy quy 

định hợp tác xã, làm việc nhiệt tình hiệu quả, trong khi làm luôn tuân thủ đúng theo 

yêu cầu quy định về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống 

cháy nổ... 

Do vậy, tổng kết hoạt động năm 2019, hợp tác xã đã cử 15 cán bộ công nhân 

tiêu biểu và 5 đại diện hộ dân trồng chè có sản lƣợng cao, có ký hợp đồng bán 

100% sản lƣợng chè cho nhà máy tham dự lễ tổng kết vinh danh liên nhà máy tại 

Resort Thảo Nguyên. 

Trong niềm vui chung của xã Chiềng Khoa vừa tổ chức lễ đón nhận danh 

hiệu xã đầu tiên của huyện Vân Hồ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, có sự tham 

gia hƣởng ứng tích cực các phong trào xây dựng nông thôn mới của Hợp tác xã Sản 

xuất kinh doanh Chè Vân Hồ với kinh phí ủng hộ 20 triệu đồng và tham dự các 

hoạt động chung của xã, của bản... - Chủ tịch xã Chiềng Khoa Lƣờng Văn Ƣơng 

vui vẻ cho biết. 

Với tâm thế phấn khởi đầu xuân mới trƣớc những thành quả mà hợp tác xã 

đạt đƣợc, Giám đốc Trần Minh Hiệp đã phác thảo những nét chính cho phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ của hợp tác xã trong năm 2020: Tiếp tục mở rộng vùng nguyên 

liệu, hỗ trợ nông nghiệp, phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng 

chăm sóc... đối với những hộ đã ký hợp đồng và không vi phạm hợp đồng; cử cán 

bộ kỹ thuật phối hợp với bản, xã hỗ trợ về kỹ thuật cho bà con, giám sát thời gian 

phun thuốc, bón phân, thời gian cắt, đốn...; nâng cao năng lực quản trị nhân sự, đào 

tạo nâng cao lực lƣợng lao động hiện có; mở rộng thị trƣờng kinh doanh, phát triển 
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thƣơng hiệu chè của hợp tác xã và phấn đấu xuất khẩu khoảng 500 tấn chè khô 

tƣơng đƣơng với 2.500 tấn chè tƣơi trong năm 2020. 
 

15. Ngọc Mai. NGƢỢC SÔNG ĐÀ THƢỞNG THỨC ĐẶC SẢN CÁ TÉP 

DẦU KHÔ / Ngọc Mai // Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/02/2020.- Số 38.- 

Tr.13. 
 

Từ lâu, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La không chỉ đƣợc biết đến là vùng đất 

có cảnh sắc thiên nhiên đẹp, sông nƣớc mênh mông, mà còn là vùng đất nối tiếng 

với nghề làm đặc sản cá tép dầu khô. 

Công trình Thủy điện Sơn La tích nƣớc đã tạo cho Quỳnh Nhai vùng lòng hồ 

rộng lớn, đƣợc ví nhƣ “Hạ Long trên cạn” tuyệt đẹp nơi núi rừng Tây Bắc, mặt 

nƣớc phẳng lặng và yên bình. Đến đây du khách không chỉ đƣợc hòa mình cùng 

thiên nhiên thƣởng ngoạn cảnh đẹp hữu tình, hít thở bầu không khí trong lành, mà 

còn đƣợc thƣởng thức những món ăn ẩm thực đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái 

nơi đây. Trong đó, món cá tép dầu khô là một trong những món ăn đặc sản do 

chính bàn tay bà con nông dân ven bờ sông Đà làm ra đang làm nức lòng du khách. 

Từ lợi thế mặt nƣớc, nhiều ngƣời nông dân Quỳnh Nhai trƣớc đây vốn chỉ 

sống bằng trồng cây ngô, cây sắn trên đất đồi núi, nay chuyển sang nuôi trồng, 

đánh bắt thủy sản và chế biến các sản phẩm từ cá. Và nghề làm cá tép dầu khô bắt 

đầu có từ đó. 

Đến khu vực cầu Pá Uôn, cây cầu cao nhất Đông Nam Á, thuộc địa phận xã 

Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai), chúng tôi có dịp trò chuyện với các bà con nông dân 

đang sơ chế cá tép dầu. Loài cá chỉ to bằng 2 - 3 đầu ngón tay. Theo ngƣời dân địa 

phƣơng, mùa bắt cá tép dầu kéo dài từ tháng 11 năm trƣớc đến tháng 4 năm sau. 

Trƣớc đây, cá tép dầu chủ yếu để dùng trong gia đình, song do số cá bắt ngày một 

tăng lên, bà con đã chế biến phơi khô cá để ăn và bán cho khách. 

Từ sáng sớm, sau khi đánh cá về ngƣời dân đem cá rửa sạch, sau đó dùng 

dao nhỏ sắc nhọn mổ bỏ ruột, thông thƣờng khi làm cá ngƣời ta hay mổ bụng thì 

đối với cá tép dầu đƣợc mổ dọc sống lƣng. Ruột và đầu cá đƣợc bỏ đi, sau đó rửa 

sạch để ráo nƣớc rồi ƣớp gia vị muối, mì chính, tƣơng ớt, sa tế, đƣờng, bột nghệ... 

khoảng 15 phút rồi đem phơi. 

Giàn phơi cá đƣợc đan bằng tre, trời nắng thì phơi khoảng 2 ngày sẽ đƣợc 

một mẻ; những ngày trời mƣa hoặc ít nắng, tránh cá bị mốc thì ngƣời dân dùng củi 

đốt để hun khói. Hiện mỗi kg cá tép dầu khô có giá từ 150.000 - 200.000 đồng. 

Với cách chế biến đơn giản kết hợp cùng với gia vị, đã tạo nên món cá tép 

dầu khô mang hƣơng vị dân dã, một đặc sản đối với thực khách thập phƣơng mỗi 

khi ghé đến nơi đây. Hiện nghề làm cá tép dầu khô đang mang lại thu nhập ổn định 

cho ngƣời dân địa phƣơng, về Quỳnh Nhai mùa nào thực khách cũng có thể dễ 

dàng đƣợc thƣởng thức món cá tép dầu khô thơm ngon và chọn làm quà biếu. 
 

16. Hà Trang. NHỮNG NGƢỜI “ĐỔI ĐỜI” NHỜ NGHĨ KHÁC, MÊ LẠ / Hà 

Trang // Đời sống hôn nhân.- Ngày 13/02/2020.- Số 13.- Tr.16. 
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KỲ 4: TRỒNG THỨ CỎ NGỌT GẤP 300 LẦN ĐƢỜNG MÍA, LÃI TRĂM 

TRIỆU MỖI NĂM 

 Cỏ ngọt đƣợc sử dụng trog các thực đơn ít năng lƣợng, làm thành trà để 

điều trị các bệnh nhƣ đái tháo đƣờng, cao huyết áp, xơ cứng động mạch ở 

ngƣời già, chống béo phì… 
Lang bạt khắp các địa phƣơng trong tỉnh để tìm hiểu và học hỏi các mô hình 

làm giàu từ nông nghiệp, cuối cùng ông Hồng quyết định gắn bó với cây cỏ ngọt, 

về sau chính loại cỏ này đã “đánh thức” cả vùng đất cằn Tông Lạnh. 
ĐỘNG LỰC THOÁT CẢNH ĐÓI NGHÈO 

Gia đình ông Quàng Văn Hồng ở bản Dẹ, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La là hộ đầu tiên trồng cỏ ngọt tại địa phƣơng. Bằng bàn tay và khối óc, 

ông Hồng đã biết cách khiến cho vùng đất cằn cỗi quê nhà thành vùng trồng dƣợc 

liệu có tiếng trên địa bàn. Theo giới thiệu của cán bộ Hội Nông dân xã Tông Lạnh, 

mỗi năm, gia đình ông Hồng thu nhập hơn 150 triệu đồng từ việc trồng cỏ ngọt. 

Đây là con số “không tƣởng” nếu trồng lúa, ngô thông thƣờng. Hiện gia đình ông 

Hồng đang canh tác cỏ ngọt trên mảnh đất rộng khoảng 1ha ngay cạnh nhà. Kể về 

cơ duyên biết tới giống cỏ lạ lẫm này, ông Hồng cho biết, bản thân vốn xuất thân từ 

gia đình nông dân nghèo. Sau khi lập gia đình ra ở riêng, vợ chồng ông cũng gắn 

bó với nông nghiệp. Từ trồng ngô, lúa, các loại hoa màu cho tới chăn nuôi bò vợ 

chồng ông cũng đều đã làm qua tuy nhiên vẫn không thể thoát đƣợc cái đói, cái 

nghèo. Theo lời ông Hồng, vùng đất quê ông vốn cằn cỗi, khô hạn, một năm chỉ 

làm đƣợc một vụ lúa nên dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ đủ ăn. 

Không cam chịu số phận, nhiều đêm ông Hồng trăn trở tự hỏi bản thân: Tại 

sao gia đình mình cần cù, chịu khó lao động sản xuất mà đói nghèo vẫn cứ bám 

víu? “Là một ngƣời đàn ông, tôi nghĩ mình phải làm cái gì đó để giúp gia đình thoát 

cảnh đói nghèo. Sau đó, giúp hàng xóm, láng giềng cùng nhau thoát nghèo vƣơn 

lên để làm giàu. Nếu mình không động não, suy nghĩ tìm hƣớng đi thì chẳng biết 

bao giờ mới khá lên đƣợc”, ông Hồng tâm sự. Quyết tâm vƣơn lên làm giàu, ông 

Hồng lang bạt khắp các địa phƣơng trong tỉnh Sơn La với mục đích duy nhất là tìm 

hiểu những cách làm nông nghiệp hay, những mô hình kinh tế giỏi rồi học hỏi kinh 

nghiệm về áp dụng tại địa phƣơng. Lúc này, ông Hồng gặp đƣợc ông Cà Văn Chiu 

- nguyên Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu. Chính ông Chiu là ngƣời đã bày cho 

ông Hồng cách làm kinh tế từ cây cỏ ngọt. 

Ngay lập tức, ông Hồng liên hệ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông 

nghiệp Công nghệ cao Sơn La để mua giống cây. Sau đó sử dụng số tiền gia đình 

tích cóp và tiền vay mƣợn của ngƣời thân để thuê nhân công cải tạo 1ha đất ruộng, 

đầu tƣ hệ thống tƣới nƣớc, làm khu ƣơm giống để bắt tay vào trồng cỏ ngọt. “Công 

ty cung cấp giống cỏ ngọt và cử cán bộ kỹ thuật lên tận nhà hƣớng dẫn kỹ thuật 

trồng cỏ ngọt. Tôi lấy sách vở ra ghi chép đầy đủ và làm đầy đủ theo hƣớng dẫn. 

Nhờ vậy, mà cỏ ngọt tôi trồng phát triển rất tốt”, ông Hồng cho biết, bình quân mỗi 

năm cỏ ngọt cho thu hái 5 lần. Chỉ tính riêng năm 2019, trên diện tích trồng 1ha, 

gia đình ông Hồng xuất bán đƣợc 5 tạ cỏ ngọt khô với giá bán là 300.000 đồng/kg 
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khô, thu về khoảng 150 triệu đồng. Sau khi trừ tất cả các chi phí, ông Hồng lãi gần 

100 triệu đồng - con số trong mơ so với trồng ngô lúa. 

Bằng khát vọng làm giàu và sự cần cù, ông Hồng và gia đình đã biến vùng 

đất khô cằn quê hƣơng “nở hoa”. Ông Hồng cho biết trong thời gian tới sẽ mở rộng 

thêm diện tích trồng cỏ ngọt và hƣớng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân có nhu cầu. Mô 

hình trồng cây cỏ ngọt của ông Hồng tại bản Dẹ hứa hẹn sẽ là một hƣớng đi mới 

giúp bà con nông dân địa phƣơng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời 

sống, thậm chí vƣơn lên làm giàu trở thành những triệu phú. 
VÌ SAO CỎ NGỌT ĐẮT GIÁ? 

Cỏ ngọt hay cỏ đƣờng, cỏ mật, cúc ngọt là một loài thực vật có hoa thuộc họ 

Asteraceae. Loài cây này có nguồn gốc ở thung lũng Rio Monday nằm về phía 

Đông Bắc của xứ Panama (Nam Mỹ), hiện nó đƣợc trồng ở nhiều nơi trên thế giới 

nhƣ một loại dƣợc liệu và chất tạo ngọt. Hoạt chất chính trong cỏ ngọt là một 

glycoside tên là stevi-ol, có độ ngọt gấp 300 lần so với đƣờng mía. Vì vậy, trong y 

học, cỏ ngọt đƣợc sử dụng trong các thực đơn ít năng lƣợng, làm thành trà để điều 

trị các bệnh nhƣ đái tháo đƣờng, cao huyết áp, xơ cứng động mạch ở ngƣời già, 

chống béo phì... Ngoài ra chất ngọt chiết xuất từ cỏ ngọt còn không gây sâu răng, 

bảo vệ vệ sinh răng miệng, giúp vào việc làm lành các vết thƣơng ngoài da; bổ tim, 

lợi tiểu... 

Với ngành công nghiệp thực phẩm, cỏ ngọt đƣợc sử dụng để làm tăng độ 

ngọt của các loại thực phẩm khác nhau. Có nhiều loại đƣờng viên đƣợc tinh chế từ 

cỏ ngọt giúp làm giảm độ nóng khi dùng với đƣờng mía. Ngành công nghiệp bánh 

kẹo rƣợu bia và các loại thực phẩm đông lạnh khác nhau cũng sử dụng loại cỏ ngọt 

này. Đối với ngành công nghiệp làm đẹp và dƣợc mỹ phẩm, cây cỏ ngọt đƣợc sử 

dụng để chế biến ra những sản phẩm làm mƣợt tóc, làm kem mềm da, nuôi dƣỡng 

các mô giúp tái tạo làn da cùng các collagen bị mất dần đi theo thời gian. Điều đó 

cho thấy tƣơng lai của loại cây cỏ này rất sáng và hoàn toàn có thể nhân rộng để 

đáp ứng nhu cầu từ thị trƣờng, ở nƣớc ta cỏ ngọt sinh trƣởng quanh năm. Các tỉnh 

phía Bắc thƣờng trồng cỏ ngọt từ tháng 4 đến tháng 9 tuy nhiên để có thu hoạch tối 

đa ngay từ năm đầu tiên thì nên trồng vào tháng 4, tháng 5 dƣơng lịch. 

Cỏ ngọt là loại cây ƣa ẩm, ƣa sáng nhƣng không chịu đƣợc ngập úng. Để có 

năng suất cao nhất nên trồng cây trên đất giữ đƣợc độ ẩm từ 70 - 80%, pH từ 4 - 5. 

Nên chọn đất thịt nhẹ, cấu trúc tơi xốp, độ phì cao, tránh đất sét. Trƣớc khi trồng 

cần làm sạch cỏ, sử dụng các loại thuốc diệt trừ các loại mối mọt, sâu bệnh trong 

đất. Làm đất nhƣ đất rau, lên luống 30cm, mặt luống phẳng và thoát nƣớc tốt sau 

đó trồng cây cách cây 25cm là đƣợc. Cỏ ngọt là loại cây cho thu hoạch nhiều lứa 

trong năm, tối đa có thể lên tới 8 - 10 lứa/năm, do đó cần cung cấp đầy đủ phân 

bón, nƣớc tƣới vì loại cây này yêu cầu lƣợng dinh dƣỡng khá lớn. 

Chia sẻ về kinh nghiệm trồng cỏ ngọt, ông Quàng Văn Hồng cho biết, sản 

phẩm thu hoạch là lá xanh nên bón phân nhiều sẽ cho thu hoạch cao. Tuy nhiên cần 

bón cân đối giữa đạm, lân và kali. Nếu bón quá nhiều đạm sẽ tăng dƣ lƣợng nitrat 

trong lá và làm giảm chất lƣợng sản phẩm. Bà con nông dân tham khảo lƣợng bón 

cho 100m2 trồng cỏ ngọt nhƣ sau: 150 - 200kg phân chuồng hoai mục, 5kg đạm, 5 - 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 03 năm 2020 19 

6kg lân, 2 - 3kg kali. Bón lót toàn bộ phân chuồng và phân lân trên cùng một nửa 

phân đạm và phân kali. 6 tháng sau trồng thì tiến hành bón thúc nửa phân đạm và 

kali còn lại. 

Lƣu ý, tùy theo điều kiện đất đai của từng vùng để bố trí việc chăm sóc sao 

cho thuận lợi. Khoảng 8 - 12 ngày sau khi trồng cần bấm ngọn để kích thích chồi 

nách phát triển. Lƣu ý khi trồng cỏ ngọt tuyệt đối không dùng thuốc trừ cỏ phun trừ 

cỏ dại mà phải dùng tay nhổ bỏ. Sau 35 - 40 ngày trồng là có thể thu hoạch lứa thứ 

nhất. Nên tiến hành sớm đợt thu hái đầu tiên này để kích thích rễ, thúc đẩy sự nảy 

mầm mới. Thu hoạch cần tiến hành ở giai đoạn hình thành nụ, không để cây ra hoa 

rồi mới thu hái vì nhƣ thế sẽ làm giảm chất lƣợng sản phẩm. Sau thu hoạch phần 

non đem rửa sạch rồi phơi nắng hoặc sấy cho đến khi khô (sản phẩm dùng để 

uống). Sau phơi 1 - 2 ngày thì tuốt lá, phơi, sấy thật khô rồi bảo quản bằng túi 

nilon, tránh hút ẩm. 
 

17. Văn Chiến. NGƢỜI DÂN BẢN HIÊM ƢỚC MƠ CÓ MỘT CÂY CẦU / 

Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/02/2020.- Số 39.- Tr.6. 
 

Từ bao đời nay, đồng bào dân tộc Thái ở bản Hiêm (xã Chiềng Khoi, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) từ ngƣời già cho đến trẻ nhỏ, ai cũng mơ ƣớc 

có một cây cầu bắc qua suối để có thể đi lại thuận tiện, nhất là vào mùa mƣa 

lũ. 
NGĂN ĐÔI BẢN NGHÈO 

Bản Hiêm là bản xa nhất và cũng khó khăn nhất của xã Chiềng Khoi nói 

riêng và vùng nông thôn Tây Bắc nói chung, cả bản có hơn 130 hộ dân sinh sống, 

100% là đồng bào dân tộc Thái. Ngoài lúa, ngô, ngƣời dân nơi đây còn trồng cây ăn 

quả để tăng thêm thu nhập cho gia đình. 

Khó khăn lớn nhất hiện nay của bản là giao thông không thuận tiện. Con 

đƣờng huyết mạch của bản bị ngăn cách bởi dòng suối Huổi Luống. Dòng suối này, 

cản trở giao thông đi lại cũng nhƣ phát triển kinh tế của cả bản, nhất là vào mùa 

mƣa. 

Dẫn chúng tôi ra dòng suối Huổi Luống - đoạn cắt qua tuyến đƣờng chính 

của bản Hiêm, ông Lê Hồng Phong - Bí thƣ Đảng ủy xã Chiềng Khoi, cho biết: 

“Mùa này, nƣớc suối cạn nên ngƣời dân còn có thể đi lại đƣợc, chứ vào mùa mƣa 

lũ, nƣớc suối dâng cao thì không ai dám đi lại qua chỗ này. Huyện Yên Châu và xã 

Chiềng Khoi cũng muốn làm cầu cho bà con đi lại dễ dàng, nhƣng vì kinh phí hạn 

hẹp nên chƣa có điều kiện để làm”. 

Từ nhiều năm nay, con suối Huổi Luống chia cắt bản Hiêm thành 2 phía. 

Phía ngoài hay còn gọi là đầu bản, có gần 20 hộ dân sinh sống, còn phía bên kia, 

dân cƣ tập trung đông hơn, với tổng số hơn 100 hộ dân.  

“Bà con dân bản Hiêm từ bao đời nay chỉ mong có một cây cầu bắc qua suối 

Huổi Luống để có thể thông thƣơng đƣợc hàng hóa vào mùa mƣa lũ. Không có cầu 

nên vào mùa mƣa lũ, mọi hoạt động của bản hầu nhƣ ngừng trệ, bởi ngƣời dân ở đầu 

bản không thể đi sang phía cuối bản đƣợc và ngƣợc lại. Nông sản làm ra nhƣ ngô, 

lúa muốn bán cũng không có thƣơng lái vào thu mua, vì giao thông bị chia cắt. Đặc 
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biệt vào mùa mƣa lũ, các cháu học sinh mầm non buộc phải nghỉ học, vì không thể đi 

lại vào thời điểm nƣớc suối dâng cao, chảy xiết” - anh Lò Văn Bốn - Trƣởng bản 

Hiêm cho hay. 
MÙA MƢA, HỌC SINH NGHỈ HỌC 

Đúng nhƣ lời anh Bốn nói, điểm trƣờng mầm non bản Hiêm đƣợc xây dựng ở 

đầu bản nên vào mùa mƣa lũ, các cháu học sinh mầm non ở bên kia suối Huổi Luống 

không thể sang bên này để đi học đƣợc, mà phải nghỉ ở nhà với bố mẹ. 

Anh Lò Văn Đông - dân bản Hiêm, buồn rầu nói: “Bà con dân bản từ nhiều 

năm nay ao ƣớc có cây cầu bắc qua suối, để có thể đi lại thuận tiện vào mùa mƣa lũ. 

Không có cầu, chúng tôi phải vất vả đi đƣờng vòng mới có thể ra trung tâm xã đƣợc. 

Khi các cháu học sinh mầm non phải nghỉ học, các bậc phụ huynh lại phải cắt cử 

ngƣời ở nhà trông nom nên ít nhiều cũng ảnh hƣởng tới phát triển kinh tế gia đình. 

Giá nhƣ có tổ chức từ thiện đứng ra xây giúp bản cây cầu qua suối Huổi Luống dân 

bản chúng tôi vui biết mấy”.  
 

18. Trọng Chính. MÙA DÂU TÂY CHÍN Ở MỘC CHÂU / Trọng Chính // 

Lao động cuối tuần.- Ngày 14-16/02/2020.- Số 07.- Tr.22. 
 

Dù mới trồng thử nghiệm gần chục năm nay nhƣng các nông trại dâu 

tây ở Mộc Châu (Sơn La) hiện đã đƣợc nhân rộng và trồng với quy mô lớn. 

Nhờ áp dụng mô hình trồng dâu kết hợp tham quan du lịch, các chủ nông trại 

đã thu hút rất đông du khách đến vƣờn nhà mình, tự trải nghiệm hái dâu tây, 

đóng hộp mang về. 
Mộc Châu, một vùng thảo nguyên xanh bát ngát, khí hậu ôn hòa là môi 

trƣờng lý tƣởng để trồng các loại hoa, rau, củ, quả... và vùng đất này cũng đƣợc lựa 

chọn để trồng các giống dâu nhập từ Nhật Bản, Australia, theo quy trình sạch. Từ 

một địa chỉ ban đầu là Chimi Farm, đã có thêm nhiều nhà vƣờn khác trồng dâu tây 

với mong muốn sẽ cho năng suất cao, đáp ứng nhu cầu trái cây của miền Bắc. 

Nông trại dâu tây của gia đình chị Nguyễn Thị Hƣơng nằm dƣới những ngọn 

núi nhấp nhô ở xã Đông Sang, nơi có đƣợc những thành công ban đầu với cây giống 

Nhật Bản. Nông trại hiện trở thành điểm đến của du khách với những luống dâu tây 

đƣợc trồng thành hàng, thẳng tắp, chi chít những chùm quả đỏ chót, bóng bẩy, cuốn 

hút đôi mắt thèm thuồng của du khách. Dâu tây thành phẩm đƣợc chị Hƣơng cũng 

nhƣ các chủ nông trại khác bán ngay tại vƣờn với giá khoảng 300.000 đồng/kg. 

Thời điểm hợp lý để lên Mộc Châu hái dâu là từ tháng 12 đến khoảng đầu 

tháng 5. Khi đó, bạn vừa có thể thƣởng thức trái ngon, lại săn đƣợc những bức ảnh 

đẹp giữa các luống dâu. Tuyệt vời nhất là khi bạn đƣợc tự tay chọn những quả dâu 

tƣơi chín mọng, ngắt ra khỏi cuống, đƣa lên miệng để thƣởng thức ngay vị ngọt, mát 

và thơm quyến rũ. 
 

19. Trúc Linh. XÃ ĐÔNG SANG, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA: NÂNG 

CAO VỊ THẾ TỔ CHỨC HỘI VÀ NGƢỜI CAO TUỔI / Trúc Linh // Ngƣời 

cao tuổi.-Ngày 15/02/2020.- Số 34.- Tr.5. 
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Qua 3 năm hoạt động, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau bản Búa, xã Đông 

Sang, huyện Mộc Châu đã đi vào nền nếp, cải thiện đáng kể về đời sống vật chất, 

tinh thần của ngƣời cao tuổi. 

Với 51 thành viên, tuy nguồn vốn quỹ phải tự vận động hoàn toàn song ban 

chủ nhiệm đã nỗ lực huy động, có giải pháp căn cơ, giải ngân cho hội viên vay phát 

triển kinh tế, vừa lấy lãi nhập gốc tăng thu cho quỹ, góp phần tích cực xóa đƣợc một 

trong hai hộ nghèo là thành viên câu lạc bộ . 

Ông Lò Hồng Phôm, Chủ tịch Hội Ngƣời cao tuổi xã chia sẻ: Toàn xã có 11 

chi hội bản, tiểu khu với 401 hội viên; trong đó 3 bản đƣờng giao thông đến trung 

tâm còn rất khó khăn. Hoạt động của câu lạc bộ đã tạo dấu ấn trong khu dân cƣ, nâng 

vị thế của hội và ngƣời cao tuổi lên rất nhiều. 

Theo ông Phôm, để tạo nguồn lực hoạt động, hội chủ động tham mƣu lãnh 

đạo địa phƣơng xây dựng các loại quỹ dành cho ngƣời cao tuổi. Chân quỹ toàn xã 

trên 100 triệu đồng; trong đó, Chi hội bản Búa có bình quân chân quỹ cao 600 

nghìn đồng/hội viên, bản Tự Nhiên 456 nghìn đồng/hội viên. Quỹ Toàn dân chăm 

sóc và phát huy vai trò ngƣời cao tuổi do phó chủ tịch UBND xã làm trƣởng ban 

quản lý; chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chủ tịch hội ngƣời cao tuổi làm phó 

trƣởng ban. Hàng năm, ban tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tích cực ủng hộ xây dựng quỹ. Từ đó, hội có điều kiện tổ chức thăm hỏi hội 

viên ốm đau, phúng viếng hội viên qua đời, tặng quà mừng thọ và giúp đỡ hội viên 

có hoàn cảnh khó khăn, đem lại sự an tâm cho ngƣời cao tuổi. 

Ngay từ quý I, hội tổ chức phát động, ký giao ƣớc thi đua đến tận chi hội; 

các nội dung thi đua gắn với chƣơng trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phƣơng; 

xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo... Tạo điểm nhấn cho phong trào, hội 

chia thành 2 đợt thi đua lớn, nửa đầu năm chào mừng Ngày thành lập Đảng (3/2), 

Ngày sinh của Bác (19/5) và Ngày Ngƣời cao tuổi Việt Nam (6/6); đợt cuối năm 

chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9), Ngày Quốc tế 

ngƣời cao tuổi (1/10), “Tháng hành động vì ngƣời cao tuổi Việt Nam” và Ngày 

thành lập quân đội... Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gƣơng sáng” thực sự phát huy 

kinh nghiệm, trí tuệ và tinh thần nhiệt huyết với phong trào của ngƣời cao tuổi; 

đƣợc cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phƣơng ghi nhận, đánh giá cao. 

Để hoạt động đều và hiệu quả, hội phân công thƣờng trực và các ủy viên ban 

thƣờng vụ phụ trách mảng và theo dõi, chỉ đạo cụ thể hoạt động của chi hội, nhất là 

với các bản ở xa trung tâm. Nòng cốt từ cơ sở, phong trào văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao càng ngày càng lan tỏa từ thị trấn vào đến vùng xa, làm phong phú 

thêm đời sống văn hóa, tinh thần của vùng thôn quê miền núi, chung tay giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc. 

Cán bộ, hội viên và thành viên ban chủ nhiệm tham gia các lớp tập huấn 

nghiệp vụ do hội cấp trên và các ngành có chƣơng trình phối hợp tổ chức; qua đó 

nắm bắt kỹ năng, học tập kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả. Cùng với đó, hội 

coi trọng công tác kiểm tra giám sát, nhiều cuộc kiểm tra thƣờng xuyên và đột xuất 

đƣợc thực hiện, từ đó động viên khích lệ những mô hình tốt; phát hiện chấn chỉnh 

kịp thời những yếu kém trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Qua kiểm tra, cũng 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 03 năm 2020 22 

nắm bắt tâm tƣ nguyện vọng hội viên, đề xuất với cấp ủy chính quyền quan tâm 

giải quyết chế độ chính sách cho ngƣời cao tuổi theo quy định, không để ai trong 

diện đƣợc hƣởng bị bỏ sót. 

Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, 7 chi hội đƣợc đánh giá tốt, 4 chi hội 

loại khá. Nhiều tập thể, cá nhân đƣợc hội cấp trên khen thƣởng. 
 

20. Đức Sơn. SƠN LA: BẮT 2 ĐỐI TƢỢNG MUA BÁN TRÁI PHÉP MA TÖY 

/ Đức Sơn // Đại đoàn kết.- Ngày 17/02/2020.- Số 48.- Tr.10. 
 

Ngày 16/2, Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 15/2, Phòng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an Thành phố Sơn 

La đã phát hiện, bắt giữ hai đối tƣợng buôn bán, vận chuyển ma túy với số lƣợng 

lớn. 

Hai đối tƣợng bị bắt gồm: Lò Văn Soan (sinh năm 1978) và Lò Thị Tọ (sinh 

năm 1989) đều có hộ khẩu thƣờng trú tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Lực 

lƣợng chức năng đã thu giữ hơn 32.000 viên ma túy tổng hợp, 1 bánh heroin cùng 1 

số vật chứng liên quan khác. Bƣớc đầu, hai đối tƣợng khai nhận mua số ma túy trên 

tại địa bàn tỉnh Điện Biên, sau đó vận chuyển về tỉnh Sơn La để bán kiếm lời. 
 

21. Lực Khƣơng. ÔNG NGUYỄN CÔNG BẮC - CHỦ TRANG TRẠI, LỢN TẠI 

THÀNH PHỐ SƠN LA (TỈNH SƠN LA): NHIỀU RỦI RO NHƢ… ĐÁNH BẠC 

/ Lực Khƣơng, Thiên Ngân // Nông thôn ngày nay.- Ngày 18/02/2020.- Số 42.- 

Tr.2. 
 

Giá lợn hơi hiện nay chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp lớn, nếu có thể 

kéo giá xuống mức 70.000 - 75.000 đồng/kg thì sẽ là điều rất tuyệt vời cho cả 

ngƣời chăn nuôi, các chủ trang trại, doanh nghiệp cũng nhƣ công tác quản lý thị 

trƣờng, bình ổn giá. Thực tế là với mức giá 75.000 đồng/kg, ngƣời chăn nuôi đã lãi 

khoảng 30.000 đồng/kg. Trƣớc mắt, giá lợn hơi khó có thể xuống sâu hơn đƣợc nữa 

mà sẽ giảm từ từ, từng bƣớc một xuống mức 60.000 - 65.000 đồng/kg. 

Giá lợn hơi chƣa thể giảm nhanh đƣợc là do tổng đàn lợn vẫn đang bị thiếu 

hụt, dịch bệnh còn xuất hiện ở nhiều địa phƣơng. Mặc dù hiện nay ngƣời dân đang 

tái đàn, nhƣng chủ yếu là tái đàn lợn thịt chứ không phải tái đàn lợn nái. Theo quan 

điểm của tôi, đó chƣa phải là tái đàn đúng nghĩa. Do chƣa thể tái đàn lợn nái nên 

trong ngắn hạn, giá lợn hơi sẽ không thể kéo giảm bằng với khi chƣa có dịch tả lợn 

châu Phi (40.000 - 45.000 đồng/kg). 

Nếu giảm xuống mức này, bà con không ai còn muốn nuôi lợn nữa vì họ đã 

trải qua quá nhiều thua lỗ trong 3 năm qua, trong khi chi phí thức ăn ngày càng 

tăng cao, tình hình dịch bệnh vẫn khó lƣờng, đầu tƣ nuôi lợn rất nhiều rủi ro, lúc 

nào cũng nhƣ đánh bạc với trời. 
 

22. Trúc Linh. NGƢỜI CAO TUỔI HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA: NỖ 

LỰC TIẾP TỤC CỐNG HIẾN / Trúc Linh // Ngƣời cao tuổi.- Ngày 

19/02/2020.- Số 36.- Tr.5. 
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Nhiều năm qua, thực tế đã chứng minh những đóng góp quan trọng của lớp 

ngƣời “cây cao bóng cả” vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc 

biệt là sự phát triển vững mạnh của hệ thống chính trị cơ sở. 

Tại huyện vùng cao biên giới Sông Mã đã có 217 ngƣời cao tuổi trực tiếp 

đảm nhiệm các cƣơng vị bí thƣ chi bộ, trƣởng bản, tổ trƣởng dân phố, trƣởng ban 

công tác mặt trận và các đoàn thể; chiếm tỷ lệ 2,7% số ngƣời cao tuổi. 5 năm qua, 

đã có trên 13.000 lƣợt hộ gia đình ngƣời cao tuổi đạt gia đình văn hóa; bình quân 

hằng năm có trên 70% gia đình ngƣời cao tuổi đạt gia đình văn hóa, 2.570 ngƣời 

cao tuổi đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gƣơng sáng” xuất sắc. 

Sông Mã là nơi sinh sống của đồng bào 6 dân tộc anh em (Thái, Mông, 

Kinh, Sinh Mun, Khơ Mú, Kháng). Toàn huyện có 19 hội ngƣời cao tuổi cơ sở, 465 

chi hội bản, tổ dân phố; trong số trên 11.200 hội viên có 720 đảng viên. Với vốn tri 

thức, kinh nghiệm quý, dồi dào nhiệt huyết, ngƣời cao tuổi đã chung tay cùng Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân địa phƣơng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xóa 

đói giảm nghèo bền vững; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần; xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

Toàn huyện có 61 chi bộ do ngƣời cao tuổi làm bí thƣ, luôn phát huy vai trò 

hạt nhân lãnh đạo chính trị; lãnh đạo quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc; phát huy dân chủ trong 

Đảng, phát huy vai trò đầu tàu gƣơng mẫu; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị 

bản, tổ dân phố vững mạnh; chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. 

Tại 21 thôn bản, tiểu khu, tổ dân phố do ngƣời cao tuổi đứng đầu; công tác 

xây dựng chính quyền đƣợc quan tâm đúng mức. Thực hiện tốt “dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra”; chú trọng xây dựng bản, tổ dân phố đoàn kết, kinh tế phát 

triển, giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; an ninh trật tự an toàn xã hội đƣợc 

bảo đảm. Bản, tổ dân phố xây dựng quy ƣớc, hƣơng ƣớc phù hợp, luôn đạt danh 

hiệu văn hóa. 

Công tác xây dựng tổ chức mặt trận và các đoàn thể ở nơi có ngƣời cao tuổi 

làm “thủ lĩnh” đƣợc củng cố, quan tâm. Hội viên, thành viên ngày càng phát triển 

cả lƣợng và chất. Thành viên, hội viên phát huy tốt, tuyên truyền kịp thời chủ 

trƣơng chính sách và chƣơng trình hành động của ngành cấp trên, góp phần nâng 

cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên; đoàn kết tạo thành sức mạnh chung tay 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Hàng trăm hội viên ngƣời cao tuổi còn tham gia thành viên tổ an ninh, hòa 

giải. Những vụ việc phức tạp nhƣ tranh chấp đất đai, tài sản, mâu thuẫn nội bộ... 

đƣợc hòa giải kịp thời góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. 

Tuy nhiên, theo ông Lò Văn Phánh, Trƣởng ban đại diện hội ngƣời cao tuổi 

huyện thì do sức khỏe ngƣời cao tuổi có hạn, trình độ chuyên môn hạn chế và 

thƣờng chỉ qua công tác tập huấn ngắn ngày nên có lúc có nơi phong trào “Tuổi cao 

- Gƣơng sáng” còn trầm lắng. Trong năm 2020, hội tiếp tục đẩy mạnh việc “Học 

tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng xã hội học tập, gắn 

với các phong trào thi đua; khen thƣởng kịp thời động viên ngƣời cao tuổi tiếp tục 

sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. 
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23. Trần Thanh Huyền. THUNG LŨNG DÂU TÂY KHỔNG LỒ / Trần 

Thanh Huyền // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 19/02/2020.- Số 36.- Tr.15. 
 

Bắt đầu trồng dâu từ năm 2018, thung lũng dâu tây khổng lồ Hana 

Farm ở tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trƣờng Mộc Châu (Sơn La) đang ngày 

càng phát triển. 
Cứ vào tháng 9 hàng năm, khi trời bắt đầu chuyển lạnh, các nhà vƣờn bắt 

đầu cấy những cây dâu tây đầu tiên xuống đất. Với nhiệt độ thấp và độ chênh lệch 

nhiệt độ giữa ngày và đêm cao, nên chỉ Mộc Châu mới có đƣợc những trái dâu tây 

ngọt và thơm đến vậy. 

Dâu tây Mộc Châu đƣợc đem từ Đà Lạt và Nhật Bản về trồng thử nghiệm từ 

trƣớc những năm 2010. Tại thời điểm đó, có nhiều ngƣời dân Mộc Châu tâm huyết, 

đã dốc cả tâm sức và gia tài của mình đổ vào đất, với mong mỏi những trái dâu tây 

đỏ mọng, thơm ngon sẽ đƣợc xuất hiện trên mảnh đất này. 

Kế thừa những nghiên cứu của những ngƣời tiên phong trồng dâu tây đi 

trƣớc, hợp tác xã Đặc sản Tây Bắc đã lựa chọn giống dâu tây Hana Nhật Bản và 

xây dựng thành công Thung lũng Hana Farm với diện tích trên 2ha, năm 2018 dâu 

bắt đầu cho quả ngọt và thơm ngon thuộc top 1 của Mộc Châu. 

Ngày trƣớc, dâu đƣợc trồng xuống đất để bò lan trên bề mặt đất. Nhƣng đến 

nay, khi khoa học ngày càng phát triển, để dâu không bị sâu bệnh và sạch sẽ đến 

tay ngƣời tiêu dùng, dâu đƣợc ngƣời trồng phủ một lớp linon trên một luống, hoặc 

trồng trên dàn sắt. 

Sau quá trình kỳ công chăm sóc, đến tháng 11 hàng năm dâu tây Mộc Châu 

bắt đầu cho thu hoạch, vụ dâu tây kéo dài cho tới gần hết tháng 6. Sở dĩ, dâu tây 

Mộc Châu luôn đƣợc đánh giá cao bởi thiên nhiên luôn ƣu ái cho nơi đây khí hậu 

mát mẻ, nhiệt độ thấp, quan trọng hơn nữa là biên độ giữa ngày và đêm có sự chênh 

lệch lớn khiến cho dâu đƣợc sai quả và nhanh chín. 

Những nơi có sƣơng mù, dâu càng ngon và đạt chất lƣợng cao. Đến với 

Hana Farm, một thung lũng dâu tây khổng lồ tại Bó Bun thuộc Hợp tác xã Đặc sản 

Tây Bắc, du khách không chỉ đƣợc tự tay hái và thƣởng thức những trái dâu to, đỏ 

mọng. Ngoài mua dâu tây đem về làm quà tặng gia đình, du khách đến đây còn 

đƣợc tham quan, ngắm cảnh núi rừng Mộc Châu, vƣờn hoa cải... trong thung lũng 

rộng gần 4ha.  

Kể về hành trình cho trái ngọt này, bà Bùi Thị Lan - Giám đốc Hợp tác xã 

Đặc sản Tây Bắc chia sẻ: “Những ngày đầu thành lập tổ hợp tác, chúng tôi chỉ có 3 

thành viên, nhƣng sau khi đi vào hoạt động với nhiều tín hiệu khả quan, đến nay 

hợp tác xã của chúng tôi đã thu hút đƣợc 15 thành viên. Năng suất dâu tây năm sau 

cao hơn hẳn năm trƣớc. Hiện nay, bình quân mỗi ngày, hợp tác xã cho thu hoạch từ 

50 - 100kg dâu tây tƣơi. Dự kiến lúc chín rộ, mỗi ngày thung lũng thu hoạch trên 2 

tạ dâu thơm, ngon”. 

Trƣớc đây, bà con quanh khu vực này chủ yếu là dân tộc Mƣờng, sinh sống 

theo tập quán cũ với nghề chính là trồng ngô, trồng mận... nhƣng từ khi hợp tác xã 

trồng dâu tây thành lập, đã giúp cho bà con nơi đây từng bƣớc có thêm việc làm và 
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thu nhập ổn định. Thu nhập bình quân mỗi công nhân từ 4 - 6 triệu đồng/tháng, tùy 

theo vị trí việc làm. 

Hợp tác xã Đặc sản Tây Bắc không chỉ thành công với những luống dâu tây 

thơm, ngon mà còn là một trong số ít những đơn vị tiên phong chế biến các sản 

phẩm nhƣ dâu tây sấy, dâu tây sấy 1 nắng, kẹo dâu tây, siro dâu tây, mứt dâu tây... 

Nổi bật nhất là sản phẩm dâu tây sấy 1 nắng và siro dâu tây vẫn giữ đƣợc vị ngọt và 

mùi thơm đặc trƣng, là sản phẩm uy tín đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng. 
 

24. Đức Thịnh. TIẾP SỨC NHÀ NÔNG SƠN LA THÀNH TRIỆU PHÖ 

THÀNH ĐẠT / Đức Thịnh // Trang trại Việt.- Tháng 02/2020.- Số 104.- Tr.49. 
 

Từ nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân, hàng nghìn hội viên nông dân 

trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có điều kiện phát triển kinh tế, cho thu nhập hàng 

trăm triệu đồng mỗi năm. 
NHÂN RỘNG ĐÀN BÕ 

Đầu năm 2019, gia đình chị Cầm Thị Siu ở bản Liềng, xã Mƣờng Bằng, 

huyện Mai Sơn đƣợc vay 50 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Ngay khi 

nhận tiền về, gia đình chị đã dùng toàn bộ số tiền này đầu tƣ 4 con bò giống về 

nuôi. Để chăn nuôi cho hiệu quả, gia đình cũng sửa sang chuồng trại cho cao ráo, 

thông thoáng, hợp vệ sinh. Đến nay, 4 con bò giống nhà chị đã sinh sản thêm 4 con 

bê con. Phấn khởi, gia đình chị tiếp tục đầu tƣ chuồng trại, nuôi thêm 400 con gà ta. 

Tƣơng tự chị Siu, gia đình anh Lƣờng Văn Dự ở bản Chạng, xã Mƣờng 

Khoa, huyện Bắc Yên cũng đƣợc vay 50 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh 

để mua cặp bò sinh sản và nuôi bò vỗ béo. Anh Dự cho biết: Hiện, gia đình có 11 

con bò, mỗi năm bán 7 - 8 con, trừ chi phí còn lãi từ 40 - 60 triệu đồng. 

Ông Thào A Chƣ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Yên cho biết: Hiện, hội 

nông dân huyện quản lý gần 3 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Bắc Yên thực 

hiện cho vay theo phƣơng án sản xuất - kinh doanh, mỗi chu kỳ cho vay 2 - 3 

năm/mô hình dự án. Hàng năm, hội nông dân đã hỗ trợ hội viên, nông dân xây 

dựng và nhân rộng các mô hình, thúc đẩy sản xuất, phát triển các cây, con chủ lực 

theo định hƣớng của tỉnh, huyện. 

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, hàng tháng, Hội Nông dân huyện Bắc Yên 

cử cán bộ đến kiểm tra việc phát triển mô hình của hội viên. Đồng thời, tƣ vấn 

hƣớng dẫn hội viên áp dụng kỹ thuật vào sản xuất. Trong năm 2019, Hội nông dân 

huyện đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ 

hỗ trợ nông dân cho trên 220 hội viên; tổ chức 1 lớp tập huấn về nghiệp vụ quỹ hỗ 

trợ nông dân và ủy thác vay vốn ngân hàng cho 48 học viên; phối hợp với phòng 

giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện mở 15 lớp tập huấn về quản lý hoạt 

động ủy thác cho gần 630 học viên. Đẩy mạnh tăng trƣởng vốn quỹ hỗ trợ nông 

dân. 

Hiện 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đều xây dựng đƣợc quỹ 

hỗ trợ nông dân, với tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân gần 46 tỷ đồng, trong đó, các 

huyện: Thuận Châu, Sông Mã đạt mức trên 3 tỷ đồng; các huyện: Quỳnh Nhai, 

Thành phố, Mộc Châu đạt mức trên 2 tỷ đồng và huyện Vân Hồ, Yên Châu đạt 
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mức trên 1 tỷ đồng. Đến nay, hội nông dân tỉnh đã đầu tƣ xây dựng 48 dự án, giúp 

cho 537 hộ hội viên nông dân đƣợc vay vốn; hội nông dân các huyện, thành phố 

đầu tƣ xây dựng 113 dự án, giúp 815 hộ hội viên tham gia vay vốn phát triển sản 

xuất hiệu quả. 

Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân Sơn La còn nhận ủy thác gần 12 tỷ đồng 

của ngân hàng chính sách xã hội cho 37.789 hộ hội viên vay và trên 650 tỷ đồng 

của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Sơn La cho 

7.824 hộ hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. 

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Để 

làm tốt công tác phát triển nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, trong những năm qua, 

hội nông dân tỉnh tăng cƣờng công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ; chỉ đạo các cấp hội tham mƣu với cấp ủy, chính 

quyền tạo điều kiện để xây dựng phát triển quỹ tại địa phƣơng bằng nhiều hình thức 

và cấp một phần kinh phí từ ngân sách địa phƣơng để tăng nguồn vốn vay quỹ hỗ 

trợ nông dân tại cơ sở. 

Bên cạnh đó, hội cũng chỉ đạo công tác cho vay đảm bảo đúng đối tƣợng, 

thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý tốt nguồn vốn vay, thu phí, thu gốc đúng 

quy định.  
 

25. Xuân Tuấn. CHUYỆN VỀ “VUA TRÂU” MIỀN SƠN CƢỚC / Xuân Tuấn 

// Trang trại Việt.- Tháng 02/2020.- Số 104.- Tr.64-65. 
 

Ông Phàng A Của, xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang sở 

hữu đàn trâu lớn nhất xã. Sau nhiều năm gây dựng, ông đã trở thành “vua” 

nuôi trâu nơi miền sơn cƣớc. 
TIỀN Ở TRONG NÖI 

Ngôi nhà gỗ chắc chắn của gia đình ông Của nằm cuối bản. Nhà ông Của có 

ti vi, có xe máy đầy đủ. So với những gia đình khác trong bản, gia đình ông Của 

thuộc diện khá. Ông thích sắm gì cũng đƣợc, chỉ cần vào rừng dắt theo vài con trâu 

ra là ông Của có đống tiền. Gặp ngƣời khách lạ muốn thăm đàn trâu của mình, ông 

Của phải đắn đo mãi mới chịu dẫn đi. Không phải ông ngại đƣờng xa, mà ông lo là 

nhiều khi vào lũng cũng không gặp đƣợc đàn trâu của mình. Chúng tôi phải thuyết 

phục mãi, ông Của mới đồng ý. 

Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với con đƣờng mòn xuyên qua tán rừng, 

chúng tôi mới đến đƣợc lũng Sáng Nhu. Cả một miền rừng rộng lớn giữa bốn bề 

mây núi. Nói là trang trại, chứ đất thả trâu của lão rộng cả nghìn ha. Lão Của đứng 

bên mỏm đá nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn vết chân trâu in trên nền đất, lão tủm tỉm: 

“May cho anh nhé, đàn trâu ăn gần đây thôi, chứ chƣa đi xa đâu”. 

Ở bản ông Của chậm chạp, ít nói là vậy, nhƣng khi đến lũng, ông Của lại vui 

tƣơi nhƣ ngƣời đi xa lâu ngày mới đƣợc trở lại quê hƣơng, ông Của để túi muối bên 

mỏm đá rồi dùng cái loa tay đƣa lên miệng hú một hồi dài. Tiếng hú của ông già 

ngƣời Mông to và vang tới tận dãy núi Pha Luông rồi nó đập lại nghe thật vui tai. 

Hú xong, ông Của dừng lại nhìn về phía rừng già nhƣ đón đợi một điều gì 

đó. Thời gian khi đó trôi nhƣ chậm hơn. Đợi một lúc chƣa thấy động tĩnh gì, ông 
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Của lại hú tiếp, tiếng hú lần này mạnh và vang xa hơn. Tôi nhƣ có cảm tƣởng ông 

Của đang tăng thêm cƣờng độ để gọi lũ trâu kéo về. Quả nhiên sự điều chỉnh của 

ông Của đã phát huy tác dụng, từ phía rừng xa các lùm cây bụi bỗng nhiên chuyển 

động. Tiếng động đó cứ nhằm thẳng chỗ ông Của đứng mà tiến về. Lát sau đàn trâu 

đã tề tựu về quây quần bên ông Của. Với túi muối dƣới chân, ông Của cho chúng 

vào bàn tay, đám trâu tranh nhau liếm hết chỗ muối. 

Từ lúc đàn trâu trở về, ông Của vui ra mặt. Những nếp nhăn trên khuôn mặt 

ông bỗng giãn ra nhƣ vừa nhận ra một sự thay đổi trong đàn trâu này. “Lần này tôi 

có thêm 4 con nghé đấy. Bữa trƣớc, tôi đếm mới chỉ có 42 con tất thảy, nay con số 

này đã lên 46 con. Có mấy con trâu cái vừa đẻ đƣợc khoảng nửa tháng. Thảo nào, 

chúng sợ ngƣời lạ. Hóa ra là vậy”, ông Của tự thƣởng thức niềm vui mà đàn trâu 

mang lại. 
VƢỢT KHÓ 

Giờ đây đƣờng nhựa đã vào đến bản Khò Hồng. Dãy núi đá cao ngất trời Pha 

Luông đã không thể ngăn nổi con đƣờng thƣơng mại thông thƣơng với bên ngoài 

của bà con bản Khò Hồng. Tự nhiên đàn trâu của ông Của có giá cao gấp 2 - 3 lần 

so với trƣớc đây. Mỗi khi nhớ lại những ngày gian nan đã trải qua, ông Của chƣa 

hết ngậm ngùi. Bà con ngƣời Mông trƣớc đây nghèo khổ lắm, cái đói, cái nghèo 

bủa vây. Bố mẹ ông lại sinh nhiều con vì thế cuộc sống của gia đình càng thêm 

phần gian khổ. “Bát cơm, củ sắn anh em tôi phải chia đều cho mấy ngƣời. Tôi nhớ 

nhất là nhà có chiếc áo mà bố tôi bán trâu mua đƣợc, 4 anh em tôi chia nhau mặc. 

Ai có việc gì ra thị trấn hay ra xã thì mới diện vào. Về nhà thay ra phải giặt ngay để 

cho nó mới”, ông Của nhắc lại một thời đầy gian khó mà khuôn mặt đƣợm buồm.  

Ông Của tâm sự rằng: Bố tôi thƣơng anh em chúng tôi lắm. Ông thƣờng bảo 

rằng, bố không cho các con học hành đƣợc đến nơi đến chốn là cái lỗi của bố. 

Chiều chiều ông thƣờng đứng nhìn núi rừng mà than, đất đai rộng mênh mông, sản 

vật nhiều vô kể mà ngƣời Mông mình vẫn nghèo quả là cái sự lạ. Bố tôi còn bảo 

rằng, nơi này có nhiều lũng, nếu thả đƣợc đàn trâu là nhàn nhã mà lại có tiền triệu 

trong tay. 

Ngày ông Của lấy vợ, đƣợc bố mẹ cho ra ở riêng. Tài sản duy nhất mà bố mẹ 

cho đôi vợ chồng trẻ là con 1 con nghé. Cũng nhƣ bao đời trƣớc vợ chồng ông Của 

lại lần hồi kiếm ăn bên mảnh nƣơng, thửa ruộng. Nhớ lời bố dạy, ông Của đã kiên 

trì chăm bẵm con nghé, dần dần nó lớn thành con trâu. Mỗi mùa qua đi, con trâu 

cái này lại đẻ đƣợc 1 con nghé con. 

Không nhƣ những gia đình khác, nuôi nghé con đƣợc vài tháng rồi họ bán, 

ông Của giữ lại nuôi. Sau chục năm, đàn trâu của ông Của đã lên đến 12 con. Đàn 

trâu mỗi năm lại bổ sung thêm đƣợc 1 - 2 con. Có những lúc đàn trâu của ông Của 

lên đến 70 con. Khi đó, ông Của mới bán tỉa dần. Một con trâu dắt ra khỏi lũng là 

mua đƣợc 1 cái xe máy. 5 con trâu to bán đi là dựng đƣợc một ngôi nhà. Chẳng thế 

mà ông Của dựng vợ, gả chồng cho con hay dựng nhà mới nhẹ tựa lông hồng. 
KẾ HOẠCH TÁO BẠO 

Suốt mấy chục năm chăm bẵm và tìm tòi cách chăm sóc đàn trâu, một điều 

ông Của nhận thấy rằng nuôi đám động vật “ăn cỏ uống nƣớc lã” này là dễ kiếm 
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tiền hơn cả. Rừng Chiềng Xuân rộng mênh mông, có thể nói rộng nhất nhì cái tỉnh 

Sơn La này. Bản lại nằm cạnh khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, ông trời đã trao 

cơ hội làm giàu từ chăn nuôi cho bà con ngƣời Mông nơi đây. Chẳng thế mà bản 

Khò Hồng luôn là đơn vị có nhiều trâu, bò nhất huyện Vân Hồ. 

Từ cách làm của ông Của, các hộ gia đình cũng biết rào lũng để thả trâu, thả 

bò. Đến giờ toàn bản có trên 400 trâu bò, so với trồng ngô, trồng lúa, nuôi trâu bò 

cho lợi nhuận cao gấp hàng chục lần. Con trâu, con bò đang giúp bà con nơi đây 

xóa đói, giảm nghèo và tiến tới làm giàu. 

Con mắt nhìn xa trông rộng của ông Của đã và đang giúp bà con nơi đây tìm 

đƣợc con đƣờng thoát nghèo nhanh nhất. Theo ông Của, hiện giờ lũng thả trâu, bò 

của tôi đã trở nên chật chội rồi. Muốn nhân rộng đàn cần phải mở rộng vùng chăn 

thả ra. “Quan trọng là sự đồng thuận giữa bà con với nhau. Mỗi gia đình chỉ cần 

nuôi đƣợc 40 - 50 trâu bò, chắc chắn khi đó cái nghèo sẽ không còn đất sống ở nơi 

này. Giờ chỉ là cách làm của bà con thôi, chỉ khi nào bà con ngƣời Mông biết nắm 

tay nhau đoàn kết mới hy vọng “dự án” thả trâu trong khu bảo tồn thiên nhiên mới 

thành hiện thực” ông Của tự tin khẳng định. 
 

26. Ngọc Mai. NỖ LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TẠ BÖ / Ngọc 

Mai // Trang trại Việt.- Tháng 02/2020.- Số 104.- Tr.58-59. 
 

Hƣởng ứng Chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, 

với sự nhập cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của 

nhân dân các dân tộc. Diện mạo nông thôn mới xã nghèo Tạ Bú (huyện 

Mƣờng La, tỉnh Sơn La) đã có những đổi thay không hề nhỏ. 
Dù là xã còn nhiều khó khăn, nhƣng cấp ủy, chính quyền xã Tạ Bú đã tập 

trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tối đa các nguồn lực, các chƣơng trình 

dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ chƣơng trình xây dựng nông thôn mới. 

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động ngƣời dân chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi phù hợp, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống của bà con 

nhân dân các dân tộc, có thêm nhiều việc làm cho lao động địa phƣơng... 

Để thực hiện tốt chƣơng trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền 

xã đã chỉ đạo các khối đoàn thể tích cực tuyên truyền chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng và Nhà nƣớc về xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức phong phú; 

lồng ghép nội dung trong các cuộc hội nghị của xã và các cuộc họp bản, sinh hoạt 

chi bộ; lắng nghe tâm tƣ nguyện vọng của nhân dân trƣớc những khó khăn, vƣớng 

mắc để kịp thời tháo gỡ, có giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới. 

Đồng thời, phát huy vai trò của từng cán bộ, đảng viên, tranh thủ kinh 

nghiệm, tiếng nói của già làng, trƣởng bản, ngƣời có uy tín trong cộng đồng, dòng 

họ... từ đó, nhiều bà con đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, tháo dỡ hàng 

rào góp đất xây dựng các công trình... tiêu biểu nhƣ gia đình anh Cà Văn Đoàn (bản 

Tạ Búng), đã hiến 350m2 đất, chặt hàng chục cây xoài, táo hơn 8 năm tuổi của gia 

đình để thi công xây dựng trạm y tế xã. 
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“Do mặt bằng của xã chủ yếu là đất dốc, nên khi có sự vận động của cấp ủy, 

chính quyền và ban chỉ đạo, gia đình tôi hoàn toàn thoải mái khi hiến đất để xã xây 

dựng trạm y tế xã khang trang, sạch đẹp hơn, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe ban đầu cho ngƣời dân trong xã” - anh Cà Văn Đoàn bảo vậy. 

Ngoài những chƣơng trình, dự án của Đảng và Nhà nƣớc xây dựng kết cấu 

hạ tầng, các nguồn vốn ƣu đãi tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, chính 

sách xã hội cho ngƣời nghèo trên địa bàn, trong thực hiện chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tạ Bú đã huy động trên 36 tỷ đồng (ngân 

sách Nhà nƣớc hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng, còn lại huy động nhân dân đóng góp tiền, 

hiến đất, ngày công lao động...) đầu tƣ xây dựng gần 50 công trình trên địa bàn, 

nhƣ: Đƣờng giao thông, thủy lợi, trƣờng học, nƣớc sinh hoạt... Đặc biệt, để nâng 

cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, ngoài thâm canh 66ha lúa ruộng, trồng 

1.800ha ngô, 38ha sắn, xã còn tuyên truyền, vận động ngƣời dân chuyển đổi các 

loại cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng các loại cây ăn quả có năng 

suất, chất lƣợng cao hơn, nhƣ: Xoài, cam, chanh leo, nhãn, mít, chuối... 

Toàn xã hiện có gần 440ha cây ăn quả (hơn 300ha đã cho thu hoạch), sản 

lƣợng trên 450 tấn/năm; chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng chuyển dần theo hƣớng 

hàng hóa, hiện đang chăn nuôi gần 1.800 con trâu, bò; hơn 1.300 con dê; hơn 1.200 

con lợn và gần 33.000 con gia cầm các loại... Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm 

xuống còn 27%; thu nhập bình quân đầu ngƣời trên năm tăng từ 11,5 triệu đồng 

năm 2010 lên hơn 15 triệu đồng trong năm 2019. Tạ Bú đã hoàn thành 8/19 tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới, gồm: Quy hoạch; thủy lợi; thông tin và truyền thông; nhà 

ở dân cƣ; lao động có việc làm thƣờng xuyên; hình thức tổ chức sản xuất; an ninh 

trật tự xã hội; điện. 

Trao đổi với phóng viên Trang Trại Việt, ông Quàng Văn Sƣơng, Bí thƣ 

Đảng ủy xã Tạ Bú, cho hay: Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì và củng cố các tiêu chí đã đạt; phát 

huy hiệu quả sự hỗ trợ đầu tƣ của Nhà nƣớc để hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, 

tạo tiền đề phát triển kinh tế. Đồng thời, phấn đấu năm 2020, xã đạt thêm các tiêu 

chí về y tế, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trƣờng và an toàn thực phẩm; 

chú trọng công tác bảo vệ môi trƣờng, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trƣờng, 

nhất là việc xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, 

xây dựng cảnh quan môi trƣờng xanh, sạch, đẹp... đẩy nhanh hơn nữa tiến trình xây 

dựng nông thôn mới của Tạ Bú.  
 

27. Nguyễn Ngọc Vân. ĐƢA SA NHÂN LÊN NƢƠNG, DÂN PHIÊNG BAN 

THOÁT NGHÈO / Nguyễn Ngọc Vân // Trang trại Việt.- Tháng 02/2020.- Số 

104.- Tr.62-63. 
 

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở bản Phiêng Ban (xã Mƣờng Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng trên đất 

dốc, từ canh tác nƣơng rẫy sang trồng sa nhân dƣới tán rừng đã mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Qua đó, giúp nhiều nông dân nâng cao thu nhập, vƣơn lên 

thoát nghèo và làm giàu. 
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Bản Phiêng Ban thuộc xã Mƣờng Giàng, có 71 hộ, 328 nhân khẩu, ngƣời 

dân đều là đồng bào dân tộc Mông, hầu hết các hộ đều là hội viên hội nông dân. 

Trƣớc đây, ngƣời dân sống chủ yếu bằng nghề canh tác nƣơng rẫy với cây ngô, sắn 

là chủ yếu. Do canh tác lâu năm đất bị rửa trôi bạc màu làm cho năng suất ngô, sắn 

thấp, hơn nữa giá bán giảm liên tục. Sau mỗi vụ ngô, sắn, nhiều nông dân thu nhập 

số tiền không bù đƣợc chi phí đầu tƣ, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 

Trƣớc tình hình đó, cấp ủy, chính quyền và hội nông dân xã đã vận động bà 

con nông dân chuyển đổi cây trồng, kết hợp với đẩy mạnh thâm canh, áp dụng khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt là trồng sa nhân dƣới tán rừng để tăng thu nhập, 

nâng cao đời sống và bƣớc đầu mang lại hiệu quả. Thấy vậy ai cũng bắt trƣớc làm 

theo, nhiều nông dân đã có cuộc sống ổn định. 

Ông Sồng A Thu, Chi hội trƣởng Hội Nông dân bản Phiêng Ban, cho biết: 

Cây sa nhân bén rễ lên đất Phiêng Ban từ năm 2015, từ những hộ đầu tiên trồng 

thấy hiệu quả cao hơn trồng ngô, trồng sắn, nên nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn 

chuyển sang trồng sa nhân. Đến nay, hầu hết bà con dân bản nhà nào cũng trồng 

thứ cây này để phát triển kinh tế gia đình. 

Sa nhân là cây thuốc quý, có giá trị kinh tế cao. Ngoài công dụng làm dƣợc 

liệu, sa nhân còn dùng để chiết xuất tinh dầu làm hƣơng liệu, gia vị thực phẩm, làm 

nƣớc hoa, dầu gội... Đặc biệt, cây sa nhân dễ trồng, tận dụng đƣợc diện tích đất 

dƣới tán rừng, tốn ít công chăm sóc, giá bán cao, cây trồng sau 3 - 4 năm bắt đầu 

cho thu hoạch. Nếu chăm sóc tốt, có thể thu hoạch trong thời gian 10 - 12 năm. 

Ngoài hiệu quả kinh tế, trồng cây sa nhân dƣới tán rừng còn giúp chống rửa trôi và 

xói mòn đất. 

Riêng gia đình ông Thu thì trồng hơn 1ha cây sa nhân. Sau 5 năm, hơn 2.000 

gốc sa nhân dƣới tán rừng đã cho thu hoạch ổn định, thu nhập trên 100 triệu 

đồng/năm. Đến nay gia đình ông tiếp tục mở rộng diện tích trên những cánh rừng 

đƣợc giao khoán để bảo vệ. 

Hiện nay, cả bản Phiêng Ban đã có hơn 50ha cây sa nhân, tất cả đều phát 

triển tốt. Việc trồng sa nhân dƣới tán rừng đang phát huy đƣợc tiềm năng, thế mạnh 

ở vùng đất này, giúp ngƣời dân có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống. Từ việc 

trồng sa nhân, nhiều hộ đã có thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng, số tiền mà trƣớc 

đây bà con trong bản chƣa ai dám nghĩ tới. Trồng sa nhân không chỉ mang lại giá 

trị về kinh tế mà còn góp phần bảo vệ những cánh rừng xanh của bản.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 




