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01. Minh Phượng. TRÊN MẶT TRẬN ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG MA TÚY: 
GIẤU MA TÚY TRONG VỎ HỘP BÁNH BỊ BẮT QUẢ TANG / Minh 
Phượng / Bảo vệ pháp luật.- Ngày 10/4/2020.- Số 29.- Tr.9.   
 

Mới đây, tại điểm chốt dịch COVID-19 thuộc km 161+800 Quốc lộ 6, địa 
bàn bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, trong khi thực hiện 
nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vào địa phận tỉnh Sơn La, phòng Cảnh sát Giao 
thông, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) đã phát 
hiện và bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Đối tượng bị bắt là Lê Cao Tuấn (tên gọi khác là Lê Cao Hòa), trú tại tiểu 
khu 8, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng đã 
thu giữ 585 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 56,53gam; 1 xe máy; 1 điện thoại 
di động; 900 nghìn đồng và một số vật chứng liên quan khác. 

Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn khai nhận đã mua số ma túy trên của 
một người đàn ông không rõ danh tính tại xã Lóng Luông với giá 10 triệu đồng về 
để sử dụng. Đối tượng đã giấu số ma túy trên trong vỏ hộp bánh treo trước xe máy 
hòng qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi đi qua chốt kiểm soát phòng, 
chống dịch COVID-19 của lực lượng chức năng tỉnh Sơn La thì bị phát hiện, bắt 
giữ. 

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

02. Hồng Luận. SƠN LA: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH TÍCH CỰC 
GIÚP ĐỠ XÃ KHÓ KHĂN / Hồng Luận / Dân tộc và phát triển.- Ngày 
10/4/2020.- Số 1612.- Tr.4. 
 

Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều 
hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, góp phần giúp 
nhân dân xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu (Sơn La) từng bước xóa đói, 
giảm nghèo bền vững. 

Thực hiện Quyết định số 1919/QĐ-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh 
Sơn La về việc phân công các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 
trị xã hội, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có 
công trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh được phân công giúp đỡ xã 
Chiềng Pha (Thuận Châu). 

Để việc giúp đỡ thiết thực, hiệu quả, trung tâm đã họp, bàn bạc thống nhất 
thành lập các tổ công tác phụ trách bám nắm tình hình của xã. Trên cơ sở đó, Trung 
tâm đã tham mưu với lãnh đạo xã Chiềng Pha việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở xã; đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào 
“Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền xã củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ không 
chuyên trách cấp bản, các đoàn thể bản... 
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Trong quá trình thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Pha, trung tâm đã quyết định, 
việc giúp đỡ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất 
nông, lâm nghiệp cho nhân dân trong xã theo phương pháp: “cầm tay chỉ việc”, 
“lấy học viên làm trung tâm”, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp nhận để ứng dụng 
vào thực tế sản xuất. 

Từ năm 2018 đến nay, trung tâm đã triển khai xây dựng 2 mô hình kinh tế, 
gồm: Mô hình thâm canh cà phê bền vững, quy mô 5ha tại bản Hưng Nhân và mô 
hình nuôi vịt sinh sản, quy mô 1.300 con, tại 2 bản Tạng Phát và Hưng Nhân. Hai 
mô hình hiện cho kết quả khả quan, được người dân trong xã đến thăm quan, học 
tập để nhân diện rộng.  

 

03. Quang Quyết. CÙNG NÔNG DÂN LÀM GIÀU: GIÚP NHÀ NÔNG SỐP CỘP 
TIÊU THỤ SA NHÂN TÍM / Quang Quyết / Nông thôn ngày nay.- Ngày 
10/4/2020.- Số 87.- Tr.11. 

 

Từ nguồn vốn của Chương trình 135, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã 
xây dựng mô hình trồng mới 15ha cây sa nhân tím dưới tán rừmg tại xã Nậm 
Lạnh với tổng kinh phí gần 392 triệu đồng. 

Mặc dù lần đầu tiên đưa cây sa nhân tím về trồng dưới tán rừng nhưng sau 
hơn 3 năm, cây sa nhân tím đã phát triển nhanh, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu 
nơi đây và cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, việc giúp nhân dân tìm đầu ra ổn 
định cho cây sa nhân để vươn lên thoát nghèo đang là bài toán khó đối với cấp ủy, 
chính quyền. 

Sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình ông Tòng Văn Vinh (ở bản 
Phổng, xã Nậm Lạnh) đã tham gia vào mô hình trồng cây sa nhân tím trên diện tích 
2ha rừng đang được giao quản lý. Theo ông Vinh, mô hình ban đầu đặt ra mục tiêu 
sau 3 năm cây sa nhân tím cho thu hoạch quả, nhưng chỉ hai năm rưỡi diện tích sa 
nhân của gia đình ông đã cho quả đồng loạt. 

Cây ra quả quanh năm và cho quả chín tập trung từ tháng 10 năm trước đến 
tháng 1 năm sau. Trong năm 2018 và 2019, có vài lần thương lái đến mua quả tươi 
với giá trung bình 50.000 đồng/kg, nhân dân chỉ bán cho tư nhân về mua. Tuy 
nhiên, từ tháng 9/2019 đến nay, không có cá nhân, tập thể, doanh nghiệp hay cơ 
quan nào liên hệ để mua nên người dân nơi đây rất lo lắng đầu ra cho quả sa nhân. 

Cùng tham gia vào mô hình trồng cây sa nhân tím, ông Tòng Văn Cáy (ở xã 
Nậm Lạnh) cho biết, đây là loại cây phù hợp nhất với khí hậu, thổ nhưỡng mà ông 
đã từng trồng vì cây xanh quanh năm, rất có lợi cho phòng, chống cháy rừng. Hơn 
nữa, vào vụ thu hoạch, một người có thể thu hái được 60kg quả tươi mỗi ngày, với 
giá bán 50.000 đồng/kg. Đây là nguồn thu nhập không nhỏ đối với người dân 
nghèo nơi đây. 

Tuy nhiên, cũng như ông Vinh, ông Cáy và nhiều hộ dân xã Nậm Lạnh đang 
rất lo lắng vì đầu ra cho sản phẩm không có người mua bởi sản phẩm chỉ bán được 
1 - 2 lần thì không ăn thua. 
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Hiện tại, gia đình ông Tòng Văn Vinh đã thu hoạch hơn 1 tấn quả sa nhân 
nhưng vẫn bỏ trên rừng, quả phơi khô cũng không có người mua. Vì vậy, ông Vinh 
mong muốn cấp có thẩm quyền giúp đỡ người dân tìm đầu ra cho quả sa nhân tím. 

Để tìm đầu ra cho sản phẩm quả sa nhân tím, lãnh đạo huyện Sốp Cộp đang 
chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát quy hoạch, mở rộng quy mô trồng và tạo ra 
nguồn sản lượng sản phẩm đủ lớn để thu hút các doanh nghiệp, thương nhân đến 
mua; đồng thời, xây dựng chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm này. Ông Vũ 
Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp cho biết, về đầu ra cho sa nhân 
tím, huyện đang giao cho văn phòng điều phối nông thôn mới thực hiện chương 
trình mỗi xã một sản phẩm, để xây dựng thành chuỗi liên kết và sẽ thực hiện bán 
trên thị trường, đảm bảo đầu ra cho người dân. 
 

04. Bảo Khánh. PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở SƠN LA: NHỮNG ĐỔI 
THAY TÍCH CỰC / Bảo Khánh / Hà Nội mới cuối tuần.- Ngày 11/4/2020.- Số 
15.- Tr.12. 
 

Cách Thủ đô Hà Nội 300km, Sơn La sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng 
vĩ cùng điều kiện khí hậu lý tưởng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 12 dân 
tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên những mảng màu văn hóa đặc trưng, hấp 
dẫn. Đó chính là điều kiện thuận lợi để Sơn La phát triển mô hình du lịch cộng 
đồng - một trong những sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.  

HẤP DẪN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG  

Đến Thành phố Sơn La hôm nay, người ta không khỏi ngỡ ngàng trước hình 
ảnh một thành phố phát triển sôi động. Tuy nhiên, chỉ mất vài phút di chuyển, du 
khách đã có thể tới các bản du lịch cộng đồng nằm ngay trong lòng thành phố hay 
các xã vùng ven, và tận hưởng trải nghiệm khám phá hấp dẫn. 

Bản Hụm (xã Chiềng Xôm) chỉ cách trung tâm Thành phố Sơn La khoảng 
3km. Nơi đây có cảnh quan sơn thủy hữu tình với cánh đồng lúa, hang Thẩm Liêng 
và dòng Nậm La uốn lượn thanh bình. Bản Hụm hiện còn lưu giữ khá nguyên vẹn 
nét văn hóa truyền thống của người Thái - về kiến trúc nhà ở, phong tục tập quán, 
văn hóa ẩm thực... Đến với bản Hụm, du khách có thể tham gia các hoạt động sản 
xuất cùng bà con như làm ruộng, bắt cá hoặc leo núi, khám phá hang động. Nếu 
muốn gia tăng trải nghiệm, du khách có thể di chuyển khoảng 5km để đến với bản 
Mòng (xã Hua La), nơi có dòng suối nước nóng quanh năm ở mức nhiệt 36oC - 
38oC, với các thành phần khoáng chất tự nhiên rất tốt cho sức khỏe... 

Xuôi theo hướng từ Sơn La về Hà Nội khoảng 140km, bản Áng (xã Đông 
Sang, huyện Mộc Châu) là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Không chỉ sở 
hữu khí hậu trong lành, cảnh sắc thơ mộng với khu du lịch sinh thái rừng thông, nơi 
đây còn có hồ nước trong xanh suốt bốn mùa. Vào mùa hoa ban nở, du khách sẽ 
được tham gia Lễ hội Hết chá, Lễ hội Mừng Cơm mới, ở nhà sàn truyền thống và 
ngủ trên đệm bông gạo hay được tự tay trải nghiệm dệt vải thủ công. 
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Nổi tiếng không kém bản Áng là bản du lịch sinh thái cộng đồng xã Ngọc 
Chiến (huyện Mường La). Nằm ở độ cao trên 1.600m so với mặt nước biển, cách 
công trình Thủy điện Sơn La khoảng 40km, Ngọc Chiến có khí hậu 4 mùa trong 
ngày. Đến với Ngọc Chiến, du khách được ngắm nhìn những ngôi nhà sàn làm từ 
gỗ pơ mu theo lối kiến trúc truyền thống, được ngâm mình trong nước suối khoáng 
nóng giữa không gian của núi rừng, thưởng thức những món hấp dẫn như măng lay, 
cá nướng, xôi nếp thơm dẻo cùng rượu sơn tra thơm ngọt... 
 CÚ HÍCH TỪ CHÍNH SÁCH 

Nhận thấy tiềm năng, ngay từ năm 2008, tỉnh Sơn La đã có chính sách cụ thể 
để thu hút cộng đồng chung tay xây dựng du lịch cộng đồng trở thành một trong 
những sản phẩm đặc thù của tỉnh. Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết: “Sau thành công của Đề án Phát triển 4 
bản du lịch cộng đồng giai đoạn 1, năm 2016, Sơn La tiếp tục ban hành chính sách 
hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2020 và đạt được một số kết quả như: 
Xây dựng được 8 bản du lịch cộng đồng, 28 homestay tại Thành phố Sơn La và các 
huyện: Mộc Châu, Mường La, Vân Hồ, Quỳnh Nhai. Nhờ mô hình này, hơn 300 
lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã có việc làm và nguồn thu ổn 
định. Các mô hình du lịch cộng đồng ở Sơn La còn góp phần đắc lực trong việc bảo 
tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Nhiều phong tục tập 
quán, trò chơi dân gian, lễ hội, nghề thủ công truyền thống được phục dựng, bảo 
tồn và phát huy giá trị khi gắn với việc phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa các 
hoạt động trải nghiệm cho du khách...”. 

Kể từ khi tham gia hoạt động du lịch cộng đồng, cuộc sống của người dân 
bản Mòng (xã Hua La) đã có nhiều đổi thay tích cực. Bản hiện có gần 60 gia đình 
cung cấp dịch vụ tắm khoáng và hai hộ gia đình kinh doanh dịch vụ homestay. Ông 
Vì Văn Khè, chủ hộ homestay Sơn Khè cho biết, năm 2019, gia đình ông đón hơn 
500 lượt khách lưu trú. “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trông vào nguồn thu từ 24 
phòng tắm khoáng, bể ngâm phục hồi sức khỏe, thu nhập trung bình khoảng 40 
triệu đồng/tháng. Sau khi đầu tư dựng nhà sàn theo lối kiến trúc truyền thống của 
người Thái để kinh doanh dịch vụ homestay, doanh thu của gia đình tôi tăng lên 
gấp đôi, cuộc sống được cải thiện rõ rệt”. Gia đình ông Vì Văn Khè là một trong 
những hộ được Thành phố Sơn La hỗ trợ kinh phí để cải tạo nhà vệ sinh công cộng, 
hỗ trợ chi phí trang bị giường, đệm cho du khách; hỗ trợ đào tạo, nâng cao kiến 
thức đón tiếp du khách... 

Còn gia đình bà Tòng Thị Bó với mô hình homestay Minh Trường (bản Hùn, 
xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La) đã đón khoảng 2.000 du khách trong 2 năm qua. 
Gia đình bà liên kết với các hộ dân trong bản đưa khách trải nghiệm các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp cùng người dân, tìm hiểu các hoạt động văn hóa truyền thống 
hay học nấu các món ăn của người Thái... Nhờ vậy, mỗi tháng, gia đình bà có thêm 
10 - 15 triệu đồng. “Với mức thu nhập này, gia đình tôi có thể để dành một phần, 
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còn lại sẽ tu sửa, nâng cấp công trình phụ và đầu tư thêm các hạng mục khác để 
phục vụ du khách”, bà Bó nói. 

Chứng kiến sự đổi thay của các gia đình tham gia phát triển du lịch cộng 
đồng, anh Trần Trung Kiên, một nhiếp ảnh gia kiêm thành viên của Câu lạc bộ 
Phượt Hà Nội chia sẻ: “Tôi đến Sơn La từ mười năm trước và đã quay lại đây nhiều 
lần. Mừng nhất là chất lượng cuộc sống của người dân đã được cải thiện kể từ khi 
tham gia làm du lịch cộng đồng một cách chuyên nghiệp. Tuy thế, bản sắc văn hóa 
cũng như tính cách của họ vẫn vậy, giản dị và hiếu khách”. 

Phát triển du lịch cộng đồng vẫn là hướng đi bền vững mà tỉnh Sơn La chú 
trọng. Ngoài giá trị kinh tế, mô hình này còn mang lại giá trị văn hóa bền vững cho 
địa phương. Vì thế, du lịch cộng đồng đang ngày càng khẳng định vị thế của mình 
trong sự phát triển chung của ngành du lịch Sơn La. 

 

05. Tuệ Minh. NHỮNG NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG Ở SƠN LA / 
Tuệ Minh / Hà Nội mới cuối tuần.- Ngày 11/4/2020.- Số 15.- Tr.12. 

 

Sơn La là vùng đất có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đa 
phần là người Kinh, Thái, Mông... Cho đến nay, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn 
giữ gìn những nghề thủ công truyền thống chứa đựng tinh hoa văn hóa của dân tộc 
mình. 

NGHỀ DỆT THỔ CẨM 

Thổ cẩm là sản phẩm thủ công truyền thống tinh xảo của người Thái ở bản 
Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) hay các xã Chiềng Đông, Chiềng Hặc 
(huyện Yên Châu). Với bàn tay khéo léo và sự cần cù, người phụ nữ Thái có thể dệt 
nên những sản phẩm thổ cẩm hoa văn tinh tế, rực rỡ sắc màu với nhiều mẫu mã và 
hình thức phong phú như: Khăn piêu, áo cóm, túi xách, rèm cửa, khăn trải bàn... 
Tất cả phù hợp cho du khách dùng làm quà tặng. 

NGHỀ RÈN 

Nghề rèn là một trong những nghề thủ công truyền thống đặc sắc của dân tộc 
Thái, Mông ở Sơn La. Nghề rèn gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày của người 
dân nơi đây bởi nó tạo ra các công cụ sản xuất và đồ dùng sinh hoạt như: Dao, 
cuốc, thuổng, hái, rìu... Ngoài ra, sản phẩm của nghề rèn còn mang ý nghĩa tâm linh 
khi được dùng trong việc cúng tế, đuổi tà ma theo phong tục của đồng bào nơi đây. 

NGHỀ LÀM GỐM 

Nghề làm gốm của người Thái ở xã Mường Chanh (huyện Mai Sơn) từ lâu 
nổi tiếng khắp vùng Tây Bắc. Gốm Mường Chanh được tạo nên từ loại đất tốt, dẻo, 
là loại đất sét pha cao lanh rất phù hợp với việc tạo hình. Qua bàn tay khéo léo của 
nghệ nhân, những sản phẩm thủ công như: Chum, vại, hũ, lọ và các loại đồ chơi trẻ 
em được hình thành với nhiều mẫu mã, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con. Gốm 
Mường Chanh nhẵn bóng, có khắc hoa văn chìm hoặc nổi, khó vỡ, ít rò rỉ nên 
thường được dùng để ủ rượu, làm mắm, đựng măng chua..., cho hương vị thơm 
ngon đặc biệt. 
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NGHỀ NHUỘM CHÀM 

Nghề nhuộm chàm là nghề thủ công truyền thống của dân tộc Thái ở Sơn La. 
Để tạo ra được sản phẩm đẹp, ngoài sự khéo tay thì người thợ cần phải kiên trì và 
nhiều kinh nghiệm. Quy trình làm ra tấm vải chàm đạt chất lượng gồm có các công 
đoạn: Làm nước chàm, đập vải, nhuộm chàm, phơi nắng, ngâm bùn, ngâm nước vỏ 
cây dẻ... Nhuộm chàm đòi hỏi sự cầu kỳ, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ là cả mẻ 
chàm bị hỏng. Phụ nữ dân tộc Thái thường kiêng nhuộm chàm vào những ngày pạt 
tông (ngày giỗ), phụ nữ sau sinh không được nhuộm và nhìn vào chum chàm... 

 

06. Đỗ Phương. SAU BỮA ĂN TỐI, VỊ KHÁCH XÂM HẠI CON GÁI CỦA 
GIA CHỦ / Đỗ Phương / Pháp luật và xã hội.- Ngày 11/4/2020.- Số 34.- Tr.15. 

 

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 15h ngày 08/6/2019, Vì Văn Khải đi cùng anh 
trai họ (Vì Văn Dũng) thăm bố vợ của anh Dũng. Sau đó, cả hai sang nhà ông Lò 
Văn Đ, ở bản Co Tra, xã Mường Hung, chơi và được gia chủ mời ăn tối. 20h, khi 
cả nhà bắt đầu ăn cơm, có các con của ông Đ, trong đó, có cháu L. T. T, sinh năm 
2007. 

Khi ăn, Khải uống hết khoảng 6 chén rượu. Khoảng 20h30, cháu T ăn cơm 
xong rời mâm trước. Một lúc sau, Khải xin phép đi ra ngoài vệ sinh. Anh ta gặp 
cháu T đang đứng gần chân cầu thang. Khải tiến lại gần hỏi T: “Em có người yêu 
chưa?”. T im lặng, Khải đã ôm lấy cháu bé. “Buông ra” - T hét lên. Sợ bị phát hiện, 
Khải kéo T ra phía đầu hồi nhà bếp. Ra đến vườn, Khải dừng lại và tiếp tục hỏi 
cháu T về chuyện bạn trai. Cô bé cố thoát khỏi Khải nhưng anh ta đã dùng vũ lực, 
giở trò đồi bại. Bị cháu T cắn, Khải tiếp tục khống chế. Hoảng sợ, T khóc và gọi 
mẹ. Tuy nhiên, Khải vẫn bỏ ngoài tai, cố tình xâm hại bé gái. 

Ông Đ phát hiện con mình bị vị khách làm nhục đã trình báo sự việc với cơ 
quan chức năng. Quá trình điều tra Khải khai nhận hành vi phạm tội. Về dân sự, gia 
đình bị cáo và gia đình bị hại đã tự thỏa thuận bồi thường số tiền 13 triệu đồng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên quan 
điểm truy tố và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Khải mức án từ 4 năm 6 tháng 
đến 5 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Được hội đồng xét xử cho nói 
lời sau cùng, bị cảo Khải xin hội đồng xét xử cho mình được giảm nhẹ hình phạt. 

Hội đồng xét xử nhận định, Khải đã giao cấu với cháu Lường Thị T khi mới 
12 tuổi 4 tháng 28 ngày nên cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Hành vi giao cấu trái ý muốn với người dưới 16 tuổi không những ảnh 
hướng xấu đến sức khỏe của bị hại mà gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, còn 
xâm hại trực tiếp đến sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của người 
chưa thành niên, xâm phạm danh dự nhân phẩm và sức khỏe con người, gây ảnh 
hưởng xấu tình hình trật tự tại địa phương. 

Xét bị cáo đã bồi thường cho bị hại. Đại diện hợp pháp của bị hại cũng có 
đơn xin miễn giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo Khải. 
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Do đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Sông Mã đã tuyên Vì Văn 
Khải 4 năm 6 tháng tù. 

 

07. Hồng Mây. SƠN LA: LỠ TAY BẮN CHẾT CON TRAI VÌ TƯỞNG LÀ… 
LỢN RỪNG / Hồng Mây / Pháp luật Việt Nam.- Ngày 12/4/2020.- Số 103.- 
Tr.16. 
 

Từ lâu, việc săn bắt thú rừng đã bị nghiêm cấm nhưng các thợ săn hầu 
hết lại là những người dân ở gần rừng vẫn lấy việc săn bắt như một công việc 
“mưu sinh” cho cuộc sống hàng ngày. Thào A Cháy cũng không ngoại lệ. 
Cháy tự chế súng kíp để làm phương tiện đi săn. Và rồi trong một lần hành 
nghề, Cháy đã khiến bản thân “mất” con trai. 

Tòa án Nhân dân huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) đã mở phiên tòa xét xử bị 
cáo Thào A Cháy (sinh năm 1980, ở Sam Kha, Sốp Cộp, Sơn La) về tội “Vô ý làm 
chết người”. Bị hại trong vụ án là anh Thào A Chỉ (sinh năm 2003 - con trai của bị 
cáo Cháy). 

KHI THỢ SĂN “NHÌN GÀ HÓA CUỐC” 

Theo bản án sơ thẩm, ngoài thời gian lên nương, rẫy, thời gian còn lại, Thào 
A Cháy dùng để đi bắn thú rừng. Cũng như một số người thợ săn khác, Cháy tự chế 
súng kíp, phục vụ cho công việc đi săn. Như mọi ngày, chiều muộn 02/4/2019 Thào 
A Cháy mang theo súng kíp tự chế cùng 1 con chó đến khu vực bản Chăm Hỳ (xã 
Mường Lèo) giáp ranh với bản Ten Lán (xã Sam Kha) để săn bắn thú rừng. 

Khoảng 18h cùng ngày, Cháy tới nơi. Tuy nhiên, do trời đã tối nên Cháy đã 
ngủ lại đó qua đêm. 3h sáng hôm sau, Cháy dậy để đi săn bắn thú rừng. Lúc này, 
Cháy đi về hướng bãi chăn thả gia súc của bản Ten Lán. Cùng trong khoảng thời 
gian trên, con trai Cháy và Thào A Vự (cháu của Cháy) cũng đến săn bắn thú rừng 
tại khu vực bản Ten Lán. Do bố con không gặp nhau nên Cháy không biết Chỉ cũng 
đến khu vực này săn bắn. 

Hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi nấu cơm, ăn xong, Chỉ cũng đi vào rừng săn 
bắn. Lúc này, Chỉ nghe thấy tiếng gà rừng gáy nên bảo Vự ở lại trông và dọn đồ 
mang về còn bản thân cầm súng kíp tự chế đi vào rừng. Khi đi, Chỉ mở tiếng gà gáy 
trong điện thoại ra để dụ gà rừng, 

Cùng lúc đó, Thào A Cháy nghe thấy tiếng gà gáy nên đi về hướng phát ra 
tiếng gà rừng gáy. Vừa lúc đó, Cháy thấy một bóng đen di chuyển từ dưới lên nhìn 
giống con lợn rừng. Do trời còn chưa sáng hẳn, rất nhiều sương mù, cây cối rậm 
rạp nên Cháy nghĩ đó là lợn rừng. Thế nên, Cháy cho một viên đạn vào trong nòng 
súng, nhằm về phía bóng đen rồi bắn. 

Sau khi bắn, Cháy nghe như có tiếng lợn rừng kêu “ừ”. Vừa lúc đó, Cháy 
thấy con chó đi cùng sủa, chạy đi hướng khác. Nghĩ con thú mình vừa bắn bị 
thương bỏ chạy nên Cháy đuổi theo. Do không phát hiện thấy gì, Cháy quay lại chỗ 
vừa bắn để kiểm tra. Khi còn cách 3m, Cháy bàng hoàng phát hiện có người đang 
nằm bất động dưới đất trong tư thế hai chân quỳ, mặt úp xuống đất, tay vẫn cầm 
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súng. Cháy biết mình đã bắn nhầm người. Lo sợ bị phát hiện và nghĩ người đó đã 
chết, gã thợ săn “nhìn gà hóa cuốc” bỏ chạy. 

KHIẾN CON TRAI MẤT MẠNG  

Về phía Chỉ, sau khi bị bắn, đã nằm gục tại chỗ. Phát hiện Chỉ nằm bất động, 
đầu chảy nhiều máu, Vự đã chạy về nhà, báo tin cho Thào A Cháy biết sự việc. 
Được Vự dẫn tới chỗ con trai đang nằm gục, Cháy bàng hoàng, đau đớn. Bởi người 
bắn Chỉ chết chính là Cháy. Tuy nhiên, do sợ bị pháp luật trừng trị, Cháy đã không 
dám khai báo. 

Tuy nhiên, do bị tòa án lương tâm lên án, khoảng 3 tháng sau khi con trai bị 
mình bắn chết, Cháy đã đến cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sốp Cộp đầu 
thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Bị đưa ra xét xử, Cháy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin hội 
đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận 
định hành vi thiếu cẩn trọng của bị cáo Cháy khi đi săn, dẫn đến bắn nhầm, gây ra 
hậu quả khiến con trai bị chết. Bị cáo đã vi phạm quy tắc xử sự thông thường. Bởi 
nếu trước khi bắn, bị cáo có sự quan sát cẩn thận, quan sát kỹ mục tiêu thì hậu quả 
chết người đã không xảy ra. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 
đến tính mạng con người của bị hại được pháp luật bảo vệ, làm mất an ninh trật tự 
tại địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần thiết 
phải có hình thức xử lý nghiêm nhằm giáo dục bị cáo và cũng để răn đe, phòng 
ngừa chung. Tuy nhiên, do bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết còn hạn chế, 
bị cáo không có ý lấy đi mạng sống của bị hại,... nên Hội đồng xét xử Tòa án Nhân 
dân huyện Sốp Cộp quyết định tuyên phạt bị cáo Thào A Cháy 18 tháng tù, nhưng 
cho hưởng án treo về tội “Vô ý làm chết người”.  
 

08. Lê Bền. SƠN LA: THIỆT HẠI LỚN DO GIÔNG LỐC, MƯA ĐÁ / Lê Bền / 
Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 13/4/2020.- Số 74.- Tr.6. 
 

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Sơn La, từ ngày 11 và đêm (12/4), trên địa bàn 
các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Mường La đã xảy ra mưa, mưa đá kèm theo 
giông lốc, khiến 1 người bị thương tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (hiện đang 
đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu). 

Về nhà ở, 348 nhà bị thiệt hại (huyện Mộc Châu 245; huyện Thuận Châu 91; 
huyện Mường La 12). 

Giông lốc, mưa đá cũng đã gây thiệt hại nặng về nông nghiệp, khiến trên 350 
cây ăn quả (xoài, mận, nhãn…); 440.200m2 diện tích nhà lưới bị sập đổ hư hỏng… 

Mưa lốc cũng khiến một số kè đá chống sạt lở bị bị sập đổ, sạt taluy, bồi lấp 
đường giao thông… Tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 13 tỷ đồng. 

Từ đầu năm đến nay, mưa đá đã xảy ra 2 lần tại địa bàn huyện Mộc Châu, 
gây thiệt hại đối với nhiều diện tích cây ăn quả, rau màu, nhất là cây ăn quả mới ra 
hoa đậu quả như mận, mơ, xoài, nhãn… 
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09. Xuân Vĩnh. BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 2KG MA TÚY / Xuân 
Vĩnh /  Quân đội nhân dân.- Ngày 13/4/2020.- Tr.8. 

 

Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12/4, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông (Vân 
Hồ, Sơn La), công an huyện phối hợp với phòng Cảnh sát Giao thông và các phòng 
nghiệp vụ, Công an tỉnh Sơn La đã bắt đối tượng Sồng A Ký (trú tại bản Co Tang, 
xã Lóng Luông) vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Ký khai đã 
nhận 10 triệu đồng từ một người đàn ông ở xã Lóng Luông để mang số ma túy đến 
Quốc lộ 6 giao cho khách hàng. Vụ án đang được điều tra, mở rộng. 
 

10. PV. VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY / PV / Nhân dân.- Ngày 
13/4/2020.- Tr.7. 

 

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 12/4, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện 
Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ phối hợp các lực lượng bắt quả tang vụ 
vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng là Sồng A Ký, sinh năm 1993, trú tại 
bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ đang vận chuyển trên xe máy 2kg ma 
túy tổng hợp, một điện thoại di động và hơn 10 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng khai, 
lợi dụng tình hình phòng, chống dịch Covid-19 cho nên đã nhận chở thuê số ma túy 
nêu trên từ một đối tượng đang chờ ở đoạn Quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Co Chàm 
thì bị bắt. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 
 

11. Quang Lộc. SƠN LA: MƯA ĐÁ LÀM HƠN 340 NGÔI NHÀ HƯ HỎNG / 
Quang Lộc / Tiền Phong.- Ngày 13/4/2020.- Số 104.- Tr.6. 

 

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về 
tình hình mưa đá, dông lốc tại tỉnh Sơn La vào sáng 12/4. Theo đó, trận mưa đá kèm 
theo dông lốc xảy ra tại Sơn La khiến 1 người bị thương, hơn 340 nóc nhà hư hỏng 
và hàng trăm ha cây ăn quả thiệt hại. 

Trước đó, vào khoảng lh sáng, một số nơi ở Thành phố Sơn La có mưa đá. 
Trận mưa chỉ kéo dài trong khoảng 20 phút nhưng kích thước viên đá lớn, rơi xuống 
với mật độ dày làm thủng nhiều mái nhà ở các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và 
Mường La. Mưa kéo dài nhiều giờ kèm theo dông lốc, gió giật mạnh. 

Mưa lớn cũng khiến 30m kè đá chống sạt lở bị sập đổ, sạt 100m taluy đường, 
bồi lấp 230m đường. Nhà chức trách đang tiến hành kiểm tra thực tế tại địa bàn và 
huy động nguồn lực tại chỗ để khắc phục sửa chữa, ổn định cuộc sống người dân. 
 

12. Đại Dương. SƠN LA:  BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP 2KG 
MA TÚY TỔNG HỢP / Đại Dương / Đại đoàn kết.- Ngày 13/4/2020.- Số 104.- 
Tr.2. 

 

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 12/4, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông (huyện 
Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an huyện Vân Hồ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ 
của Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang đối tượng Sồng A Ký (27 tuổi, trú tại bản Co 
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Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 
Tang vật lực lượng công an thu giữ gồm 2 túi ketamin (ma túy tổng hợp) có trọng 
lượng khoảng  2kg và một số tang vật liên quan khác. Bước đầu, đối tượng Sồng A 
Ký khai nhận, đã nhận 10 triệu đồng của một người đàn ông khác tại xã Lóng Luông 
rồi mang số ma túy tổng hợp trên giao cho khách hàng đợi ở Quốc lộ 6 tại địa phận 
bản Co Chàm, xã Lóng Luông, nhưng trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức 
năng phát hiện, bắt giữ. 

 

13. Thùy Mai. MỘC CHÂU:  MƯA ĐÁ ĐI CÙNG TRẬN LỐC BẤT NGỜ / Thùy 
Mai, K.V / Đại đoàn kết.- Ngày 13/4/2020.- Số 104.- Tr.14. 

 

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 12/4, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
đã xảy ra mưa rất to kèm theo gió lốc và mưa đá; trong đó, tập trung chủ yếu tại thị 
trấn Mộc Châu và các xã Chiềng Hắc, Đông Sang, Mường Sang, Chiềng Sơn, gây 
thiệt hại nặng về nhà ở, tài sản và diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân. 

Theo thống kê sơ bộ, huyện Mộc Châu có 244 nhà ở bị tốc mái; trong đó, có 
trên 30 nhà ở bị tốc mái hoàn toàn. Mưa đá kèm theo gió lốc với cường độ mạnh, lại 
xảy ra vào thời điểm trời còn đang tối làm cho người dân trên địa bàn huyện Mộc 
Châu không kịp trở tay, nhiều người chỉ kịp chạy thoát thân ra khỏi nhà. Đặc biệt, tại 
xã Chiềng Hắc một người dân đã bị thương, do ngói rơi vào đầu và hiện điều trị tại 
Bệnh viện đa khoa Mộc Châu. 

Trận mưa đá bất ngờ đi cùng gió lốc còn làm cho hàng chục cây xanh bật tung 
gốc, biển quảng cáo bị đổ gập và làm gián đoạn việc cấp điện sinh hoạt trên địa bàn 
thị trấn Mộc Châu… 

… Trận mưa đá sáng 12/4, trên địa bàn thị trấn Mộc Châu và các xã Chiềng 
Hắc, Đông Sang, Mường Sang, Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu) đã gây thiệt hại 
nặng về nhà ở, tài sản và cây nông nghiệp của người dân. Trước tình hình đó, 
huyện Mộc Châu đã thành lập các tổ công tác đến tận xã, thị trấn để động viên nhân 
dân; chỉ đạo và hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; 
huy động các lực lượng quân sự, công an và dân quân tự vệ để sơ tán người, tài sản 
bảo đảm an toàn; kịp thời hỗ trợ người dân sửa chữa và lợp lại mái nhà, khắc phục 
hậu quả thiên tai. Mưa đá kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại trên 8ha lúa, hơn 
176ha rau màu và 431,5ha cây ăn quả tập trung bị rụng quả; 300 gia cầm bị cuốn 
trôi; 30m kè bị sạt lở, 230m đường bị bồi lấp và sạt 100m taluy đường... ước tổng 
giá trị thiệt hại khoảng 13,76 tỷ đồng… 

… Chiều 12/4, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông và lãnh đạo 
UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mộc 
Châu (Sơn La). Bí thư Nguyễn Hữu Đông đã động viên các gia đình bị thiệt hại 
nặng do mưa đá kèm theo dông lốc. Đánh giá cao huyện Mộc Châu trong việc chủ 
động khắc phục hậu quả thiên tai, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu địa phương cần 
tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và có phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó 
khăn, ổn định cuộc sống.  
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14. Hoàng Loan. MỘT NÉT VĂN HÓA ĐẸP Ở TIỂU KHU CẤP III THỊ 
TRẤN NÔNG TRƯỜNG, MỘC CHÂU, SƠN LA / Hoàng Loan / Tạp chí Biển 
Việt Nam.- Tháng 3/2020.- Số 3.- Tr.58-59. 

 

Mộc Châu, một buổi sáng đầu xuân 2020, tôi rảo những bước chân thanh 
thản trên con đường nhỏ dẫn vào một khu dân cư của tiểu khu Cấp III, thị trấn 
Nông trường, Mộc Châu. 

Sương lãng đãng trong tiết trời lạnh giá. Những ngôi nhà nằm yên bình sau 
hàng rào nở đầy nụ tầm xuân, những khóm hồng cổ đầy hoa đẹp ngây ngất, vài cây 
đào phai bung nở hồng thắm, cây mận nhà ai tỏa sắc trắng tinh khôi, tất cả giống 
như một bức tranh làm lòng tôi mê mẩn. Mùa xuân ở đây thật đẹp, thật thuần khiết, 
giống như chính những con người giản dị, hiền hòa, chân chất nơi đây. 

Tôi đi dạo cùng chị Bùi Thị Vân. Chị là một nhà giáo yêu nghề, thương học 
sinh và đã dẫn dắt nhiều thế hệ học trò trưởng thành. Hôm nay, chị cùng mọi người 
trong gia đình đưa mẹ chồng chị ra Nhà văn hóa tiểu khu Cấp III để tham dự lễ 
mừng thọ cho người cao tuổi năm 2020 do các cấp lãnh đạo tổ chức. 

Mẹ chồng chị năm nay 80 tuổi nhưng cụ còn rất đẹp lão, cụ có nhiều con, 
nhiều cháu và mấy đứa chắt. Cụ đội khăn đống, mặc áo dài đỏ, gương mặt rạng rỡ, 
ánh mắt rực niềm hạnh phúc. Tôi theo chân chị cùng mọi người đưa bà ra nhà văn 
hóa. Bên trong hội trường được trang trí đơn giản, trang trọng, ấm cúng. Các cụ ai 
ai cũng mặc thật đẹp, thật chỉnh tề vì với các cụ đây là một ngày rất quan trọng và 
đặc biệt. Các cụ hồ hởi bắt tay, chào hỏi, chúc tụng nhau. Bên bàn tiệc nhỏ mừng 
xuân dành cho các cụ, tiếng hàn huyên, tiếng cười nói rôm rả, những chén trà xanh 
nóng hổi dường như làm cho cái lạnh tan đi. 

Lễ mừng thọ cho người cao tuổi là một nét văn hóa truyền thống lâu đời của 
dân tộc Việt Nam được tổ chức rộng rãi khắp cả nước mỗi dịp đầu xuân. Các cấp 
chính quyền ở tiểu khu Cấp III, thị trấn Nông trường Mộc Châu nói riêng, ở huyện 
Mộc Châu và tỉnh Sơn La nói chung luôn xem đây là một trong những nghi lễ quan 
trọng nhất trong những ngày đầu xuân, thể hiện rõ sự quan tâm, tôn kính, ghi nhận 
những công lao, cống hiến của các cụ với quê hương, đất nước và thể hiện truyền 
thống uống nước nhớ nguồn với các bậc cao niên tại địa phương mình. 

Sau bữa tiệc chào xuân, nghi lễ chính thức bắt đầu. Ông Khả, chi hội trưởng 
chi hội người cao tuổi đứng lên phát biểu nêu lý do của buổi lễ, gửi lời chào, lời 
chúc đầu xuân đến các cụ và toàn thể những người tham dự đang có mặt tại nhà văn 
hóa. Ông trân trọng mời từng cụ lên sân khấu nhận hoa và quà do ban tổ chức 
chuẩn bị sẵn. Tiếp đó, ông Nguyễn Hữu Vui, Bí thư Chi bộ tiểu khu Cấp III lên 
phát biểu nói lời tri ân, lời cảm ơn, lời chúc đến các cụ. Kết thúc lời phát biểu của 
ông Vui là những tiết mục văn nghệ hát tặng các cụ của anh Chiến (con cụ Nhì) và 
chị Minh (con cụ Thược) đang có mặt tại hội trường Nhà văn hóa. 
 Ngồi cạnh và trò chuyện cùng ông Vui, tôi được nghe những chia sẻ chân 
tình, ông cho biết, ông cảm thấy rất vinh dự khi được thay mặt cấp ủy, chính quyền, 
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ban công tác Mặt trận các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong tiểu khu Cấp III 
tham dự lễ mừng thọ và nói lời phát biểu với các cụ. 

Ông cho hay, người cao tuổi ở địa phương ông luôn nhận được sự quan tâm 
sâu sắc của các cấp chính quyền vì thế nên mỗi độ tết đến, xuân về, lễ mừng thọ 
dành cho người cao tuổi luôn được chú trọng. Nghi lễ phải được tổ chức sao cho 
thể hiện được sự tôn trọng, tôn kính đến các cụ và phải tạo ra một không gian ấm 
áp, đoàn kết, gắn bó. Đây cũng là lúc để gia đình, các con, các cháu ở gần, ở xa về 
sum họp tết cùng các cụ có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình với ông, bà, cha, 
mẹ. Kết thúc cuộc trò chuyện với ông Vui, tôi xin phép chụp mấy kiểu ảnh của các 
cụ cùng với con cháu để làm tư liệu viết bài. Thời gian còn lại của buổi lễ là lúc các 
con, cháu tíu tít bên các cụ tặng hoa, chụp ảnh, quây quần bên các bậc cao niên. 
Các cụ vẫn rôm rả ôn lại chuyện cũ, đàm luận chuyện mới, giới thiệu con cháu và 
sự thành đạt, trưởng thành của chúng cho nhau nghe một cách đầy say sưa và tự 
hào. 

Cùng với các địa phương khác trong huyện, đời sống kinh tế của bà con tiểu 
khu Cấp III ngày càng được nâng cao; đời sống văn hóa người dân cũng được quan 
tâm, chú trọng. Điển hình như lễ mừng thọ cho các bậc cao niên vào dịp đầu xuân 
đã mang lại một tinh thần phấn khởi, lạc quan, sống vui, sống khỏe cho người cao 
tuổi. Trả lại không gian vui vẻ cho các cụ, tôi bước ra ngoài ngắm nhìn một khoảng 
xanh bát ngát. Tôi nhắm mắt hít thở mùi vị của mùa xuân cao nguyên. Mùi của hoa 
đào, hoa mận, của những đồi chè bát ngát, những cánh đồng bao la, sẽ không ở đâu 
có mùi vị mùa xuân như thế này. 

Tôi lững thững thả bộ để thưởng thức hết sự thi vị ở đây, bắt gặp một khóm 
tre lớn bên đường với những thân tre già thẳng đứng, vài cây tre trưởng thành cứng 
cáp đứng bên, cạnh gốc tre già có nhiều búp măng đã nhú ra khỏi mặt đất. Chúng 
đang tìm cách vươn lên mạnh mẽ dưới sự bảo vệ, che chở của những cây tre trưởng 
thành và những thân tre già vẫn hiên ngang trước gió. Trong nhà văn hóa tiểu khu 
tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của người già, tiếng líu lo của người trẻ, tiếng hò hét 
của bọn trẻ con. Chẳng phải ở đó có rất nhiều gia đình với đầy đủ các thế hệ đang 
hòa quyện tình yêu làm một, gắn kết, bảo vệ nhau bằng thứ tình cảm ruột thịt ấm áp, 
yêu thương, bằng những vòng tay ôm chặt hạnh phúc hay sao? 

Tôi mỉm cười, khóe mắt cay cay, lòng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ, cảm xúc 
của thứ hạnh phúc khó gọi thành tên. Xin được trích nguyên văn lời chúc của ông 
Vui dành cho các cụ trong buổi mừng thọ này để gửi tới những bậc cao niên trên mọi 
miền Tổ quốc: “Kính chúc các cụ mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 
cùng gia đình, con cháu, xã hội, luôn phát huy tốt truyền thống người cao tuổi Việt 
Nam!”. 
 

15. Nguyễn Thị Linh Huyền. NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC: MỘT SỐ KỸ 
THUẬT CƠ BẢN TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT 
KINH TẾ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Ở 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC / Nguyễn Thị Linh Huyền / Tạp chí Khoa học 
giáo dục Việt Nam.- Tháng 2/2020.- Số 26.- Tr.58-59. 
 

TÓM TẮT: Trong dạy học ngày nay, nhiều sinh viên vẫn còn học tập thụ 
động, chưa có thói quen tự học, tự nghiên cứu. Một số giảng viên dạy học theo 
phương pháp cũ nặng về truyền đạt một chiều, thiếu sự trao đổi qua lại với sinh 
viên, cũng như giữa các sinh viên với nhau. Vì vậy, vận dụng một số kỹ thuật 
dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học môn Lịch sử các học 
thuyết kinh tế cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị ở Trường Đại 
học Tây Bắc là rất cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, với sự bùng nổ thông tin và sự xuất hiện các phương tiện phục vụ 
dạy học hiện đại, đặc biệt là sự đổi mới quy trình dạy học theo hình thức đào tạo tín 
chỉ giảm dần thời lượng giảng lý thuyết, tăng thời gian tự nghiên cứu, thảo luận. Sinh 
viên có điều kiện tiếp nhận kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, cập nhật những tri 
thức mới nhất và những vấn đề thực tiễn liên quan đến môn học. Do đó, giảng viên 
không thể duy trì các phương pháp dạy học truyền thống như tập trung chủ yếu vào 
thuyết trình hay thầy đọc - trò chép... Đổi mới phương pháp theo hướng tích cực là 
người dạy chỉ đóng vai trò chỉ dẫn, định hướng là chủ yếu, thời gian tự học, tự 
nghiên cứu của sinh viên sẽ tăng lên. Các vấn đề lý luận cũng như thực tiễn sẽ được 
tăng cường trao đổi qua các hình thức thảo luận, seminar. Hình thức này vừa tạo điều 
kiện cho người học có cơ hội thể hiện những hiểu biết cá nhân, đồng thời giúp sinh 
viên hình thành kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm... Điều này phù hợp với 
định hướng cơ bản của đổi mới giáo dục hiện nay là chuyển từ nền giáo dục mang 
tính hàn lâm, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng 
lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Định hướng quan 
trọng trong đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy 
học cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị ở Trường Đại học Tây Bắc là 
phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực 
công tác làm việc của người học. Đó cũng là xu hướng tất yếu trong đổi mới phương 
pháp dạy học ở mỗi nhà trường. 

Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn còn học tập thụ động, chưa có thói quen tự học 
tự nghiên cứu. Một số giảng viên dạy học theo phương pháp cũ nặng về truyền đạt 
một chiều, thiếu sự trao đổi qua lại với sinh viên, cũng như giữa các sinh viên với 
nhau. Vì vậy, vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả 
dạy học môn Lịch sử các học thuyết kinh tế cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục 
Chính trị ở Trường Đại học Tây Bắc là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong 
xu thế hiện nay. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Khái niệm và đặc điểm dạy học môn Lịch sử các học thuyết kinh tế 
tại Trường Đại học Tây Bắc 
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Môn Lịch sử các học thuyết kinh tế là một học phần bắt buộc trong chương 
trình đào tạo cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị ở Trường Đại học Tây 
Bắc, môn học gồm 3 tín chỉ với thời lượng 45 tiết. Lịch sử các học thuyết kinh tế là 
môn khoa học xã hội trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình phát 
sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của hệ thống quan điểm kinh tế của 
các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. “Nó chỉ ra những 
cống hiến, những giá trị khoa học và phê phán có tính lịch sử những hạn chế trong 
các quan điểm kinh tế của các đại biểu, trường phái kinh tế đã và đang tồn tại trong 
lịch sử”, Nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế giúp sinh viên  hiểu được hoàn 
cảnh xuất hiện và đặc điểm của các lý thuyết kinh tế. “Chỉ có thể hiểu một cách cặn 
kẽ và hoàn chỉnh môn Kinh tế chính trị sau khi nghiên cứu môn Lịch sử các học 
thuyết kinh tế”. Từ đó, giúp người học nâng cao hiểu biết về nền kinh tế thị trường 
và những kiến thức cần thiết để nắm vững và thực hiện thành công đường lối, chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta. Để sinh viên học tập có hiệu quả môn 
học này, giảng viên cần sử dụng nhiều phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và 
đặc biệt là vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực. 

Kỹ thuật dạy học tích cực là những động tác, cách thức hành động của giảng 
viên và sinh viên trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển 
quá trình dạy học với các kỹ thuật mới để phát huy tính tích cực, sáng tạo của người 
học như: Kỹ thuật động não, kỹ thuật thông tin phản hồi, kỹ thuật bể cá, kỹ thuật tia 
chớp, kỹ thuật ổ bi, kỹ thuật XYZ, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật mảnh ghép, sử 
dụng sơ đồ tư duy, sử dụng phiếu học tập... 

Các kỹ thuật dạy học chưa phải là các phương pháp dạy học độc lập. So với 
khái niệm “phương pháp dạy học”, khái niệm “kỹ thuật dạy học” hẹp hơn. Nếu 
phương pháp chú ý tới cả quá trình thì kỹ thuật là việc chú ý chủ yếu tới một thao 
tác, ở một thời điểm nhất định nào đấy trong quá trình đó. Việc sử dụng kỹ thuật dạy 
học tích cực có nhiều mục đích như: Nêu khái quát một vấn đề, tổng hợp kiến thức 
mới, ôn tập, củng cố, hệ thống hóa nội dung tri thức đã học... 

Các kỹ thuật dạy học tích cực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động 
dạy và học, giúp phát huy sự tham gia hoạt động tích cực, chủ động của sinh viên 
vào quá trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học tích cực còn kích thích tư duy, đánh 
thức sự sáng tạo của sinh viên một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, các kỹ thuật dạy học 
tích cực còn là động lực thúc đẩy sự cộng tác làm việc của sinh viên, rèn luyện kỹ 
năng làm việc nhóm cho người học một cách đầy đủ hơn. Tuy nhiên, các kỹ thuật 
này cũng có thể được kết hợp thực hiện trong các hình thức dạy học cho cả lớp nhằm 
phát huy tính tích cực của sinh viên. 

2.2. Một số kỹ thuật dạy học tích cực cơ bản trong dạy học môn Lịch sử 
các học thuyết kinh tế cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị ở Trường 
Đại học Tây Bắc. 

Hiện nay, sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị ở nhà trường chủ yếu là 
người dân tộc thiểu số và lưu học sinh Lào, số lượng sinh viên trong mỗi lớp không 
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nhiều (khoảng dưới 30 đến 40 sinh viên). Đây cũng là điều kiện thuận lợi để giảng 
viên có thể sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực giúp các em mạnh 
dạn, tự tin, hòa nhập và tích cực tham gia các hoạt động học tập hơn. Qua đó, buổi 
học tăng thêm tính hứng thú, bản thân người học tự giác động não, tiếp thu kiến thức 
một cách chủ động. Dưới đây, bài viết đi sâu vào một số kỹ thuật cụ thể, đó là: Kỹ 
thuật mảnh ghép, kỹ thuật động não và kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật tranh luận 
ủng hộ - phản đối, sơ đồ tư duy, kỹ thuật viết tích cực, kỹ thuật đọc hợp tác. 

2.2.1. Kỹ thuật mảnh ghép 
Đây là kỹ thuật dạy học thể hiện quan điểm hợp tác tập thể, trong đó có sự kết 

hợp hoạt động của cá nhân, hoạt động nhóm và liên kết giữa các nhóm trong lớp học. 
“Là kỹ thuật dạy học mang tính hợp tác, kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa 
các nhóm nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích thích sự tham gia cũng như 
nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác”. Kỹ thuật mảnh ghép trong 
dạy học được chia làm hai bước: 

Bước 1: Hình thành các nhóm chuyên gia, ở bước này sinh viên được chia 
thành các nhóm khoảng 3 - 6 người. Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ tìm hiểu, 
nghiên cứu sâu về một nội dung, chuyên đề, bài tập khác nhau. Các nhóm tự nghiên 
cứu, thảo luận đảm bảo cho mỗi thành viên trong nhóm đều nắm vững nội dung và 
có khả năng trình bày lại được các vấn đề đã nghiên cứu. 

Bước 2: Hình thành nhóm mảnh ghép, mỗi sinh viên từ các nhóm chuyên gia 
khác nhau lại thành các nhóm mới, gọi là “nhóm mảnh ghép”, từng sinh viên lần 
lượt trình bày lại cho các sinh viên trong nhóm mảnh ghép nghe về quan điểm đã 
được nghiên cứu ở nhóm chuyên gia. Nhiệm vụ mới ở nhóm mảnh ghép được giao 
cho thành viên mang tính khái quát, tổng hợp lại toàn bộ nội dung đã được tìm hiểu 
từ nhóm chuyên gia. 

Với hình thức kết hợp nhóm “chuyên gia” và nhóm “mảnh ghép”, chỉ trong 
một khoảng thời gian ngắn các “chuyên gia” ban đầu chỉ thông thạo một nội dung 
kiến thức nhưng sau khi tham gia “nhóm mảnh ghép” vốn hiểu biết của sinh viên 
đã tăng lên, đó là nội dung kiến thức trong toàn bài học. Kỹ thuật mảnh ghép có 
tiềm năng giáo dục và phát triển kỹ năng tự học cho sinh viên như: Kỹ năng tự đọc, 
tự nghiên cứu; kỹ năng tự tiếp cận, khái quát và giải quyết vấn đề một cách độc lập; 
kỹ năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, xử lý thông tin; kỹ năng diễn đạt; kỹ 
năng giải quyết bất đồng về quan điểm; kỹ năng hợp tác, lắng nghe tích cực và kỹ 
năng quản lý, kiểm soát thời gian của mình và nhóm. 

Ví dụ: Khi dạy chương II “Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương”, 
ở bước 1, giảng viên có thể chia lớp học thành các nhóm, mỗi nhóm được giao một 
nhiệm vụ với những nội dung học tập khác nhau. 

Nhóm 1: Trình bày hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng thương. 
Nhóm 2: Trình bày đặc điểm và những tư tưởng kinh tế chủ yếu của chủ 

nghĩa trọng thương. 
Nhóm 3: Phân tích đặc điểm chủ nghĩa trọng thương ở Anh. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 07 năm 2020 16 

Nhóm 4: Phân tích chủ nghĩa trọng thương ở Pháp. 
Nhóm 5: Quá trình tan rã của chủ nghĩa trọng thương diễn ra như thế nào? 

Đánh giá những đóng góp tích cực của chủ nghĩa trọng thương trong giai đoạn đầu 
của chủ nghĩa tư bản. 

Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, 
chủ đề và ghi lại những ý kiến của cá nhân. Khi thảo luận nhóm cần đảm bảo mỗi 
thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả câu hỏi trong nhiệm vụ được 
giao và trở thành chuyên gia của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại 
câu trả lời của nhóm ở bước 2. 

Ở bước 2, hình thành nhóm mới khoảng từ 3 - 6 người (bao gồm 1 - 2 người 
từ nhóm 1; 1 - 2 từ nhóm 2; 1 - 2 người từ nhóm 3...), gọi là nhóm mảnh ghép. Câu 
hỏi và câu trả lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ 
với nhau. Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu được tất cả nội dung ở 
vòng 1 thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết (lưu ý nhiệm vụ 
mới này phải gắn liền với kiến thức thu được ở bước 1). Các nhóm mới thực hiện 
nhiệm vụ trình bày và chia sẻ kết quả. Sau đó, giảng viên có thể kiểm tra bằng cách 
gọi ngẫu nhiên các sinh viên trình bày những kiến thức tiếp thu được khi tham gia ở 
bước mảnh ghép. Điều này giúp sinh viên tập trung lắng nghe các nhóm trình bày 
và giải đáp thắc mắc của nhau để ghi nhớ kiến thức sâu sắc, bền vững hơn, tránh 
hiện tượng “người ngoài cuộc” theo cách thảo luận thông thường. 

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện kỹ thuật mảnh ghép: 
- Đảm bảo những kiến thức từ các mảnh ghép ở bước 1 khi được ghép lại với 

nhau có thể hiểu được bức tranh toàn cảnh của một vấn đề, nội dung cần làm sáng 
tỏ, là cơ sở để giải quyết một nhiệm vụ phức hợp ở bước 2. 

- Các sinh viên là “chuyên gia” ở bước 1 có thể có trình độ, năng lực tiếp cận 
và giải quyết vấn đề khác nhau, nên giảng viên cần xác định các yếu tố hỗ trợ, định 
hướng kiến thức kịp thời để tất cả sinh viên là “chuyên gia” có thể hoàn thành 
nhiệm vụ ở bước 1, chuẩn bị cho bước 2. 

- Số lượng mảnh ghép không nên quá lớn để đảm bảo các thành viên có thể 
truyền đạt lại kiến thức cho nhau, các bước thực hiện theo từng việc mà giảng viên 
thiết kế đảm bảo phù hợp với nội dung bài học hay vấn đề cần nghiên cứu. 

Nhiệm vụ mới ở bước 2 là một nhiệm vụ phức hợp và chỉ có thể giải quyết 
được trên cơ sở nắm vững những kiến thức đã có ở bước 1, do đó cần xác định rõ 
những yếu tố cần thiết về kiến thức, kỹ năng, lượng kiến thức..., cũng như yếu tố hỗ 
trợ cần thiết khác để giải quyết nhiệm vụ phức hợp này. Để giờ thảo luận, học tập 
có sử dụng kỹ thuật mảnh ghép đảm bảo chất lượng, giảng viên có thể giao chủ đề 
trước cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu trước một tuần. 

2.2.2. Kỹ thuật khăn trải bàn 
Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá 

nhân và hoạt động nhóm nhằm kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực, tăng 
cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân, phát triển mô hình có sự tương tác 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 07 năm 2020 17

giữa sinh viên với sinh viên. Đây là kỹ thuật dạy học đơn giản, dễ thực hiện, có thể 
tổ chức ở tất cả các dạng bài trong môn học cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục 
Chính trị ở Trường Đại học Tây Bắc. 

Kỹ thuật này có khả năng rèn luyện, phát triển kỹ năng học tập và phát triển 
năng lực tự học, tự chịu trách nhiệm cho hành động chiếm lĩnh tri thức của sinh 
viên như: Kỹ năng đảm nhiệm trách nhiệm cá nhân khi độc lập suy nghĩ về nhiệm 
vụ đặt ra và trách nhiệm khi giải quyết vấn đề hay thảo luận nhóm, tìm ra những 
điểm tương đồng về ý kiến của các thành viên trong tập thể, kỹ năng tư duy phê 
phán khi xác nhận những ý kiến nào là hợp lý và những ý kiến nào là chưa phù 
hợp, trình bày ý kiến, hay quan điểm của mình về vấn đề đang thảo luận để cho mọi 
người cùng chia sẻ và thấu hiểu, kỹ năng giao tiếp trong quá trình cùng giải quyết 
vấn đề hay trong thảo luận nhóm, kỹ năng giải quyết bất đồng khi có những ý kiến 
ngược chiều, biết tìm ra và thừa nhận nội dung phù hợp đối với từng ý kiến của các 
thành viên trong tập thể, rèn luyện, phát triển kỹ năng tự nghiên cứu trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ chung của mỗi cá nhân, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn 
đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tập thể. 

Cách thức tiến hành: Chia sinh viên thành các nhóm nhỏ với 01 tờ giấy A0 
như một chiếc khăn trải bàn; Chia giấy A0 thành phần chính giữa và xung quanh 
chia theo số thành viên nhóm. Mỗi thành viên suy nghĩ và trình bày ý tưởng vào 
phần “khăn trải bàn”, cùng thảo luận chung, đưa ra suy nghĩ sau đó viết vào phần 
giữa của “khăn trải bàn”. Giảng viên gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ và yêu 
cầu sinh viên như sau: Mỗi người đều làm việc để đưa ra ý kiến về vấn đề cần giải 
quyết; yêu cầu mọi thành viên đều chia sẻ suy nghĩ, nêu ý tưởng và lắng nghe tích 
cực những ý kiến chia sẻ của thành viên khác; khi có ý kiến bất đồng, yêu cầu mọi 
thành viên trình bày cơ sở khoa học luận chứng cho những ý kiến hợp lý và đối 
chiếu với ý kiến đối lập của thành viên khác. 

Như vậy, giờ giảng hay thảo luận sử dụng “kỹ thuật khăn trải bàn” để giải 
quyết các nhiệm vụ riêng biệt sẽ giúp giảng viên theo dõi được hoạt động của từng 
sinh viên trong mỗi nhóm, đồng thời có thể đánh giá được hoạt động của các nhóm 
sinh viên khác trong quá trình hợp tác cùng giải quyết nhiệm vụ. Hơn nữa, cùng 
một thời gian nhất định, người dạy và người học cùng tìm hiểu được rất nhiều nội 
dung của bài học và đảm bảo chất lượng tri thức cần truyền đạt và chiếm lĩnh. 

Trong dạy học nội dung bài học Lịch sử các học thuyết kinh tế cho sinh viên 
chuyên ngành giáo dục chính trị, giảng viên có thể áp dụng quy trình thực hiện kỹ 
thuật khăn trải bàn như sau:  

Bước 1: Giảng viên thuyết trình những nội dung cơ bản của bài học, có thể 
kết hợp với trình chiếu PowerPoint để làm sinh động thêm bài giảng. 

Chẳng hạn, khi dạy về chương III “Kinh tế chính trị tư sản cổ điển”, sau khi 
học xong hệ thống học thuyết kinh tế của William Petty, Adam Smith, David 
Ricardo, giảng viên có thể đặt ra câu hỏi thảo luận: Hãy chỉ ra những hạn chế cơ 
bản của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh? 
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Bước 2: Giảng viên chia lớp thành 3 - 4 nhóm, cùng tìm hiểu một vấn đề, 
phân công sinh viên quản lý, thư ký nhóm, giao nhiệm vụ (nêu vấn đề), quy định 
thời gian, sinh viên nhận nhiệm vụ cần giải quyết, thảo luận và các dụng cụ, giáo 
trình, tài liệu tham khảo cần thiết. 

Bước 3: Các cá nhân tự đọc, tìm hiểu giáo trình, tài liệu tham khảo và trình 
bày vào tờ giấy A0. Nhóm tiến hành thảo luận, thư ký của nhóm ghi ý kiến thống 
nhất của cả nhóm vào khoảng giữa của tờ A0 phần kiến thức mà nhóm cần tìm hiểu 
làm rõ. 

Bước 4: Các nhóm báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm trước lớp và tiến 
hành tranh luận, phê phán, bổ sung thêm kiến thức. Đặc biệt, giảng viên phải hướng 
dẫn sinh viên cách thức sử dụng tài liệu và kiến thức đã được trang bị để bác bỏ 
hay luận chứng cho quan điểm của người khác và của mình. 

Bước 5: Giảng viên tiến hành nhận xét, bổ sung những kiến thức đã được 
sinh viên trình bày, đánh giá, kết luận giờ học tập. 

2.2.3. Kỹ thuật động não (công não) 
Là cách thức huy động và phối hợp suy nghĩ, ý tưởng của thành viên trong 

nhóm, tập thể để giải quyết một vấn đề, sử dụng tư duy để tiếp cận vấn đề và giải 
quyết vấn đề, các ý nghĩ, tư tưởng sau khi xuất hiện tự do ở mỗi cá nhân sẽ được 
liên kết lại thành quan điểm chung. Đây là “Một kỹ thuật nhằm huy động những tư 
tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của các sinh viên trong thảo luận”. Các sinh 
viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế ý tưởng (nhằm tạo ra 
“cơn lốc” các ý tưởng). Kỹ thuật động não do Alex Osborn (Mỹ) phát triển, dựa 
trên một kỹ thuật truyền thống từ Ấn Độ. 

Kỹ thuật công não có thể giúp giảng viên xác định, phân hóa theo trình độ và 
năng lực học tập của từng cá nhân và nhóm sinh viên, tạo lập tính độc lập trong tư 
duy cũng như sự kết hợp, phụ thuộc tích cực giữa các thành viên trong nhóm, lớp. 
Mỗi cá nhân người học tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của mình, thành tích của 
mỗi người ảnh hưởng tới thành tích chung của cả tập thể. Do đó, buộc mỗi cá nhân 
phải tích cực, cố gắng tự học, tự nghiên cứu không được ỷ lại vào người khác. 

Công não (hay động não) như tên gọi của nó đặc biệt thích hợp với các hoạt 
động dạy học hướng mục đích phát triển ở người học những phẩm chất trí tuệ quan 
trọng của con người hiện đại. Kết quả của kỹ thuật công não là những ý tưởng, giải 
pháp có tính phát kiến mới của người học. Vì vậy, trong quá trình dạy học, giảng 
viên cũng có thể tiếp nhận được nhiều thông tin bổ ích từ các kết quả đó. 

Trong quá trình học tập, các sinh viên được cổ vũ tham gia một cách tích 
cực, không hạn chế các ý tưởng, nhằm tạo ra “cơn lốc” các ý tưởng. Các ý 
niệm/hình ảnh về vấn đề trước hết được nêu ra một cách rất phóng khoáng và ngẫu 
nhiên theo dòng suy nghĩ càng nhiều, càng đủ càng tốt. Các ý kiến có thể rất rộng 
và sâu cũng như không giới hạn bởi các khía cạnh nhỏ nhặt nhất của vấn đề mà 
những người tham gia nghĩ tới. Trong động não thì vấn đề được khai thác từ nhiều 
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khía cạnh và nhiều cách (nhìn) khác nhau. Sau cùng, các ý kiến sẽ được phân nhóm 
và đánh giá. 

Khi dạy về chương VI “Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị học Mác- 
Lê nin” cho sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị theo kỹ thuật công não được 
thực hiện như sau: 

Bước 1: Giảng viên thuyết trình nội dung bài học, có thể sử dụng bảng biểu, 
sơ đồ để khái quát những ý cơ bản để sinh viên có thể quan sát liên tục trong quá 
trình công não. Trong mục III “Những đóng góp của Mác-Ăng ghen trong khoa học 
kinh tế chính trị”, giảng viên có thể đặt ra câu hỏi: Tại sao nói lý luận giá trị thặng 
dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế Mác? Hãy nêu vai trò của tư bản bất biến 
và tư bản khả biến trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư? Tại sao bản chất của 
tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản là giá cả sức lao động chứ không phải là giá cả 
của lao động? 

Bước 2: Lập các nhóm nghiên cứu, học tập như kỹ thuật khăn trải bàn. 
Bước 3: Giao, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ. 
Bước 4: Các nhóm tự nghiên cứu và trao đổi về chủ đề được giao. Mỗi cá 

nhân phát biểu suy nghĩ của mình, các thành viên còn lại suy nghĩ để chuẩn bị phát 
biểu bổ sung cho người trước. Sau khi trao đổi, trình bày quan điểm của cá nhân, cả 
nhóm góp ý, chỉnh sửa, sau khi đồng thuận, thư ký nhóm sẽ tổng hợp thành kết quả 
của nhóm. Giảng viên tổ chức cho các nhóm báo cáo và kết luận vấn đề. 

Khi sử dụng kỹ thuật động não, giảng viên không nên đánh giá và phê phán 
trong quá trình thu thập ý tưởng của các thành viên; liên hệ với các ý tưởng đã 
được trình bày. Khuyến khích số lượng các ý tưởng và cho phép sự liên tưởng, 
sáng tạo. Ứng dụng của kỹ thuật động não là dùng trong giai đoạn nhập đề vào một 
chủ đề; tìm các phương án giải quyết vấn đề; thu thập các khả năng lựa chọn và ý 
nghĩ khác nhau... 

Ưu điểm của kỹ thuật này là để thực hiện, sử dụng được hiệu ứng cộng 
hưởng, huy động tối đa trí tuệ của tập thể, huy động được nhiều ý kiến, tạo cơ hội 
cho tất cả thành viên tham gia. 

Nhược điểm: Có thể đi lạc đề, tản mạn; có thể mất thời gian nhiều trong việc 
chọn các ý kiến thích hợp; có thể có một số sinh viên “quá tích cực”, số khác thụ 
động. Do đó, giảng viên cần kiểm soát tốt tình trạng lớp học và nhanh chóng, chủ 
động xử lý việc thu thập, đánh giá các ý tưởng. 

Để thực hiện kỹ thuật công não, giảng viên cần lưu ý định hướng vấn đề và 
phương pháp tự nghiên cứu cho sinh viên, tránh tình trạng lạc chủ đề, mất nhiều 
thời gian và gây ồn ào. Do đó, giảng viên cần chuẩn bị kỹ các nội dung cần định 
hướng và lựa chọn thời gian cho hợp lý trong chương trình, có biện pháp quản lý 
nhóm, lớp khoa học. 

2.2.4. Kỹ thuật tranh luận ủng hộ - phản đối 
Đây là kỹ thuật có thể sử dụng trong nhiều chủ đề thảo luận về một vấn đề 

cụ thể hay tổng hợp kiến thức, “Tranh luận ủng hộ - phản đối (tranh luận chia phe) 
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là một kỹ thuật dùng để thảo luận, trong đó, đề cập về một chủ đề có chứa đựng 
xung đột. Những ý kiến khác nhau và ý kiến đối lập được đưa ra tranh luận với mục 
đích xem xét chủ đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Mục tiêu của tranh luận không 
phải là để “đánh bại” ý kiến đối lập mà nhằm xem xét chủ đề dưới nhiều phương 
diện khác nhau”. 

Cách thực hiện: 
- Các thành viên được chia thành hai nhóm theo hai hướng ý kiến đối lập 

nhau về một luận điểm cần tranh luận. Việc chia nhóm có thể theo nguyên tắc ngẫu 
nhiên hoặc theo nguyện vọng của các thành viên muốn đứng trong nhóm ủng hộ 
hay phản đối. 

- Một nhóm cần thu thập những lập luận ủng hộ, còn nhóm đối lập thu thập 
những luận cứ phản đối đối với luận điểm tranh luận. 

- Sau khi các nhóm đã thu thập luận cứ thì bắt đầu thảo luận thông qua đại 
diện của hai nhóm. Mỗi nhóm trình bày một lập luận riêng: Nhóm ủng hộ đưa ra 
một lập luận ủng hộ, tiếp đó nhóm phản đối đưa ra một ý kiến phản đối và cứ tiếp 
tục như vậy. Nếu mỗi nhóm nhỏ hơn 6 người thì không cần đại diện mà mọi thành 
viên có thể trình bày lập luận. 

- Sau khi các lập luận đã đưa ra, tiếp theo là giai đoạn thảo luận chung và 
đánh giá, kết luận. 

Ví dụ: Khi thảo luận về nội dung: “Các học thuyết kinh tế của trường phái 
Keynes”, giảng viên có thể đưa ra chủ đề: Đánh giá những đóng góp và hạn chế của 
học thuyết Keynes đối với kinh tế học hiện đại để tổ chức hoạt động cho sinh viên 
như sau: 

Bước 1: Chia lớp thành 2 phe, mỗi phe có thể có từ 2 - 3 nhóm, mỗi phe thực 
hiện một nhiệm vụ: 

Phe “ủng hộ”: Chứng minh những đóng góp của học thuyết Keynes đối với 
kinh tế học hiện đại. 

Phe “phản đối”: Chứng minh những hạn chế, tính phiến diện của học thuyết 
Keynes. 

Các nhóm có thể thu thập ý kiến của thành viên bằng cách lấy ý kiến bằng 
lời hoặc từng cá nhân sẽ viết ý kiến ra giấy, sau đó thảo luận, thống nhất ý kiến lập 
luận trong nhóm. 

Bước 2: Đại diện nhóm lên trình bày, báo cáo những lập luận của nhóm... 
Bước 3: Tiến hành thảo luận chung sau khi hai nhóm đã đưa ra luận điểm 

riêng. Giảng viên đánh giá, tổng kết, chính xác hóa nội dung nhận thức. 
2.2.5. Sơ đồ tư duy 
Sơ đồ tư duy (còn được gọi là bản đồ tư duy hay mind map do Tony Buzan 

đề xuất) là “một sơ đồ nhằm trình bày một cách rõ ràng những ý tưởng mang tính 
kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân hay nhóm về một chủ đề. Sơ đồ tư duy 
có thể được viết trên giấy, trên bản trong, trên bảng hay thực hiện trên máy tính”. 
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Đây là kỹ thuật dễ áp dụng trong quá trình dạy học, phù hợp với điều kiện khác 
nhau ở các lớp học. 

Sơ đồ tư duy là một kỹ thuật hình họa với sự kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, 
đường nét, màu sắc phù hợp, tương thích với cấu trúc, hoạt động và chức năng của 
bộ não nhằm giúp người học tiếp cận kiến thức một cách sáng tạo, hiệu quả và hình 
thành tư duy mạch lạc, ghi nhớ kiến thức bền vững hơn. Khác với văn bản viết 
trình bày nội dung theo cách tuần tự, sơ đồ tư duy còn giúp người học phát triển 
khả năng thẩm mỹ. Do việc thiết kế sơ đồ tư duy phải bố cục màu sắc, đường nét, 
các nhánh ý tưởng đảm bảo tính khoa học, xúc tích, hợp lý và dễ tiếp thu. Vì vậy, 
sơ đồ tư duy làm cho bài học cũng như cách trình bày bài học ngẫu hứng, sáng tạo 
và lý thú hơn đối với cả giảng viên và sinh viên. 

Cách thực hiện: 
- Viết tên chủ đề ở trung tâm, hay về một hình ảnh phản ánh chủ đề. 
- Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh chính. Trên mỗi nhánh chính viết một 

khái niệm, phản ánh một nội dung lớn của chủ đề, viết bằng chữ in hoa. Nhánh và 
chữ viết trên đó được vẽ và viết cùng một màu. Nhánh chính đó được nối với chủ 
đề trung tâm. Chỉ sử dụng các thuật ngữ quan trọng để viết trên các nhánh. 

- Từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh phụ để viết tiếp những nội dung 
thuộc nhánh chính đó. Các chữ trên nhánh phụ được viết bằng chữ in thường. 

- Tiếp tục như vậy ở các tầng phụ tiếp theo. 
Ứng dụng của sơ đồ tư duy 
Sơ đồ tư duy có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau như: Tóm 

tắt nội dung, ôn tập một chủ đề; trình bày tổng quan một chủ đề; chuẩn bị ý tưởng 
cho một báo cáo hay một buổi nói chuyện, bài giảng; thu thập, sắp xếp các ý tưởng; 
ghi chép khi nghe giảng bài. 

Ví dụ: Khi dạy bài “Đối tượng và phương pháp của môn Lịch sử các học 
thuyết kinh tế”, giảng viên giới thiệu sơ đồ tư duy cho sinh viên làm quen và dẫn 
dắt để các em có định hướng thiết lập khi giảng viên giao các chủ đề học tập. Giảng 
viên có thể khái quát toàn bộ đối tượng nghiên cứu của môn học qua các giai đoạn 
bằng sơ đồ cây học thuyết kinh tế từ chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa trọng nông, 
kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh, kinh tế chính trị tiểu tư sản, học thuyết kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội không tưởng thế kỷ XIX, kinh tế chính trị học Mác - Lê nin, 
kinh tế tư sản hiện đại. Qua sơ đồ, sinh viên nắm bắt được bức tranh tổng quát của 
môn học. Giảng viên có thể trình bày bằng phấn màu hoặc chuẩn bị trước ở nhà 
trên giấy A0. Đây cũng là cách để hướng dẫn sinh viên làm quen với cách dạy và 
cách học mới, giúp các em chủ động, tích cực, sáng tạo hơn khi được giao nhiệm 
vụ thiết kế sơ đồ tư duy từ chủ đề bài học. Sau khi sinh viên đã quen với kỹ thuật 
sơ đồ tư duy, giảng viên có thể chia nhóm và yêu cầu sinh viên trình bày các nội 
dung kiến thức khi ôn tập một chủ đề, một nội dung bài học như: Hãy tóm tắt 
những lý luận kinh tế của David Ricardo? Tóm tắt lý thuyết Keynes về sự can thiệp 
của Nhà nước vào kinh tế? Ưu điểm của sơ đồ tư duy. 
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- Các hướng tư duy được để mở ngay từ đầu. 
- Các mối quan hệ của các nội dung trong chủ đề trở nên rõ ràng. 
- Nội dung luôn có thể bổ sung, phát triển, sắp xếp lại. 
- Sinh viên được luyện tập phát triển, sắp xếp các ý tưởng. 
2.2.6. Kỹ thuật “Viết tích cực” 
Trong quá trình thuyết trình, giảng viên đặt câu hỏi và dành thời gian cho 

sinh viên tự do viết câu trả lời. Giảng viên cũng có thể yêu cầu sinh viên liệt kê 
ngắn gọn những gì các em biết về chủ đề đang học trong khoảng thời gian nhất 
định. Giảng viên yêu cầu một vài sinh viên chia sẻ nội dung mà các em đã viết 
trước lớp. Kỹ thuật này cũng có thể sử dụng sau tiết học để tóm tắt nội dung đã 
học, để phản hồi cho giảng viên về việc nắm kiến thức của sinh viên và những chỗ 
các em còn hiểu sai. 

Ví dụ: Sau khi học xong chương III: Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển, 
giảng viên có thể yêu cầu sinh viên viết tóm tắt những điều các em đã hiểu về nội 
dung bài học và những điều em chưa hiểu. Nếu sinh viên mạnh dạn, tự tin thì giảng 
viên có thể gọi một vài em lên chia sẻ nội dung mình đã viết với lớp học. Nếu sinh 
viên  còn nhút nhát, ngại ngùng thì giảng viên yêu cầu các em chuyển những điều 
đã viết của mình cho người bên cạnh và giảng viên gọi ngẫu nhiên một vài sinh 
viên lên chia sẻ ý kiến của bạn trong lớp. Qua đó, giúp các em khắc sâu kiến thức 
và chú tâm hơn với các nội dung kiến thức đã học. 

2.2.7. Kỹ thuật “Đọc hợp tác” (còn gọi là đọc tích cực) 
Kỹ thuật này nhằm giúp sinh viên tăng cường khả năng tự học và giúp giảng 

viên tiết kiệm thời gian đối với những bài học/phần đọc có nhiều nội dung nhưng 
không quá khó đối với sinh viên. Cách tiến hành như sau: 

- Giảng viên nêu câu hỏi/yêu cầu định hướng sinh viên đọc bài/phần đọc. 
Ví dụ: Khi cho sinh viên đọc về “Học thuyết kinh tế của Adam Smith”, 

giảng viên nêu câu hỏi: 
Phương pháp nghiên cứu của Adam Smith là khoa học và tầm thường được 

thể hiện như thế nào trong hệ thống lý luận kinh tế của ông? Em hãy so sánh lý 
luận về tiền lương của Adam Smith với lý luận tiền lương của William Petty? 

Hoặc khi yêu cầu sinh viên đọc chương V “Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội không tưởng thế kỷ XIX”, giảng viên có thể đặt câu hỏi: Tính chất không 
tưởng được thể hiện như thế nào trong học thuyết kinh tế này? Tại sao nói: Chủ 
nghĩa cộng sản của Robert Owen mang tính chất hướng về thực tiễn? 

- Sinh viên làm việc cá nhân: 
+ Đoán trước khi đọc: Để làm việc này, sinh viên cần đọc lướt qua bài 

đọc/phần đọc để tìm ra những gợi ý từ hình ảnh, tựa đề, từ/cụm từ quan trọng. 
+ Đọc và đoán nội dung: Sinh viên đọc bài/phần đọc và biết liên tưởng tới 

những gì mình đã biết và đoán nội dung khi đọc những từ hay khái niệm mà các em 
phải tìm ra. 
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+ Tìm ý chính: Sinh viên tìm ra ý chính của bài/phần đọc qua việc tập trung 
vào các ý quan trọng theo cách hiểu của mình. 

+ Tóm tắt ý chính. 
- Sinh viên chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm 2, hoặc 4 và giải thích cho 

nhau thắc mắc (nếu có), thống nhất với nhau ý chính của bài/phần đọc. 
- Sinh viên nêu câu hỏi để giảng viên giải đáp (nếu có). 
Như vậy, các kỹ thuật dạy học tích cực rất đa dạng và phong phú, giảng viên 

nên lựa chọn kỹ thuật dạy học nào phù hợp với từng chủ đề kiến thức và lượng tri 
thức cần trang bị cho sinh viên. Do đó, đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo của giảng viên 
trong quá trình dạy học để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu dạy học và nâng cao chất 
lượng học tập của sinh viên. 

3. KẾT LUẬN 

Việc triển khai vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực cho sinh viên chuyên 
ngành Giáo dục Chính trị ở Trường Đại học Tây Bắc là hoàn toàn cần thiết, góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo. Mặc dù sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực  rất có 
hiệu quả nhưng giảng viên cũng không nên lạm dụng một kỹ thuật nào đó trong 
những bài giảng và khâu chuẩn bị của giảng viên từ nội dung đến thiết bị giảng dạy 
phải rất chu đáo. Giảng viên đứng lớp cần biết kết hợp nhiều yếu tố như có kiến thức 
rộng, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp 
dạy học và có thái độ nhiệt tình, luôn quan tâm đến người học. Nếu người dạy thực 
sự quan tâm đầu tư chuẩn bị, thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, có sự kết hợp 
một cách linh hoạt và hợp lý các phương pháp, kỹ thuật dạy học khác nhau trong 
từng đơn vị kiến thức của bài học sẽ tạo ra hứng thú, phát huy được tính tích cực của 
người học. Bên cạnh những yếu tố vừa nêu về phía nhà quản lý giáo dục nên quan 
tâm đến số lượng sinh viên trên một lớp, thời lượng kiến thức cho một học phần, 
cách đánh giá, thi cử cho phù hợp thì việc đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học sẽ 
đem lại hiệu quả tốt hơn. 
 

16. Tạ Văn Thông. LÀNG GỐM MƯỜNG CHANH - SƠN LA / Tạ Văn Thông 
/ Tạp chí Thế giới trong ta.- Tháng 4/2020.- Số 503.- Tr.55-57. 
 

Gốm là một trong loại vật dụng phổ biến, có được nhờ nghề thủ công truyền 
thống lâu đời của dân tộc Thái tại Sơn La. Nói đến nghề gốm của người Thái ở Việt 
Nam, nổi tiếng nhất nghề gốm ở xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn - Sơn La. 

Xã Mường Chanh cách Thành phố Sơn La khoảng 20km về phía Bắc, từ ngã 
ba Mai Sơn đi theo đường Quốc lộ 4G, ở phía Tây của huyện Mai Sơn, gồm 19 bản. 
Phía Bắc giáp xã Chiềng Cọ và xã Hua La, thành phố Sơn La; phía Đông giáp xã 
Chiềng Chung, phía Nam giáp xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn; phía Tây giáp xã Bản 
Lầm, huyện Thuận Châu. Dân số 3.940 người (2009), mật độ dân số đạt 106 
người/km2. Gồm 5 dân tộc: Tày, HMông, Xinh Mun, Thái, Kinh, Mường. Đây là địa 
phương nổi tiếng với truyền thống cách mạng, có những đặc sản và nguồn tài nguyên 
phong phú: Gốm sứ, gạo nếp, măng lay..., có suối thác và những đồi thông thơ mộng. 
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Theo lời kể, gốm Mường Chanh là một làng nghề gốm rất lâu đời, thậm chí 
nơi đây còn là trung tâm gốm cổ của người Thái tại Sơn La. Thời xưa, các sản phẩm 
làm ra được trao đổi ngang giá, các sản phẩm được đổi lấy lương thực, vải vóc, 
bông... 

Người Thái bắt đầu công việc của mình từ khá sớm, cứ mặt trời lên núi cũng 
là lúc bắt tay vào công việc. Ở Mường Chanh, tất cả các thành viên trong gia đình từ 
già đến trẻ đều có thể tham gia làm gốm. Phụ nữ và trẻ em cung cấp và gia công 
nguyên liệu, quay bàn xoay, xếp đặt sản phẩm...; đàn ông: Tạo hình gốm mộc, xếp 
gốm vào lò, nung gốm. 
 CÁC KHÂU LÀM GỐM 

- Chuẩn bị nguyên vật liệu: Đất Mường Chanh làm gốm là loại đất dẻo, đất 
sét pha cao lanh. Chất đất gồm nhiều màu sắc: Vàng, hanh đỏ, xanh xám và đen. 
Trong đó, chất đất kết dính cao nhất trong số loại chất này là loại hanh đỏ. Đất trước 
đây chỉ được khai thác ở Lồng Báp - một bản trong xã này. Nhưng sau đó người ta 
khám phá cánh đồng lúa nước, thấy hầu hết ruộng trong xã đều là đất sét làm được 
gốm. 

Đất được khai thác trên mỗi thửa ruộng của gia đình và được chuyển về nhà 
bằng những đôi sọt nan hoặc được nặn thành từng viên tròn. Đất đem sản xuất ngay 
hoặc bảo quản nơi kín gió để dùng dần. Trước khi tạo hình gốm, đất được gia công 
thật nhuyễn, loại bỏ tạp chất bằng cách giã hay đập kỹ. Dụng cụ: Sọt đựng và ủ đất, 
chày giã đất, sọt gánh, ống xít đất, ống tre dàn đất... 

- Tạo hình: Người thợ sử dụng những công cụ tạo hình đơn giản để tạo ra 
những hình gốm. Dùng một lượng đất vừa đủ cho kích cỡ sản phẩm để tạo đáy của 
sản phẩm đó, tạo đáy xong đến khâu tạo thân sản phẩm, tiếp đến là làm cổ và cuối 
cùng tạo hoa văn trên sản phẩm. 

Bộ dụng cụ tạo hình gốm: Bàn xoay, chậu đựng nước, chậu đựng tro bếp, rìu 
tre cắt đất, vải nhúng nước, lược gọt đất, dây cắt đất, dùi lỗ bằng tre, kiếm tre cắt 
đất... Tên một số dụng cụ đặc biệt: Thứ để miết là “vi kiêng” (các mảnh gỗ hình bán 
nguyệt, hình liềm); “vi cho” - mảnh gỗ hình rìu, có vai; dụng cụ để cắt và khắc là cái 
“đát” - que bằng tre, nứa cắt vát sắc, đầu nhọn (Trong tiếng Thái, “vi” là tay, tên gọi 
có gắn chữ “vi” chỉ các dụng cụ làm tay). Dụng cụ để cắt và khắc là “mạy láp” - que 
bằng tre hoăc nứa vát sắc, một đầu nhọn, đầu kia bằng có răng cưa. 

Công cụ chủ yếu nhất trong việc tạo hình gốm của người Thái là bàn xoay 
bằng thớt gỗ tròn được bà con gọi là cái “khiên”, đường kính 39 đến 40cm, cao 19 
đến 20cm, úp trên một trụ gỗ chôn chặt xuống nền nhà. Hầu hết mặt khiên được làm 
từ gỗ cây sồi. Còn trụ gỗ đổ xoay thường được làm từ lõi cây tô hợp hay cây mận 
rừng. Bàn xoay được chôn cố định xuống đất, mặt bàn xoay tương đương với mặt 
đất. Trong quá trình tạo hình gốm, người thợ có thể tự mình xoay bàn bằng ngón 
chân cái, nhưng có người giúp xoay thì tốt hơn. 

Hoàn chỉnh phần đáy, thợ chuyển sang dựng thành sản phẩm theo kỹ thuật 
đắp nặn, dùng hai tay vê đất thành thỏi dài từ 20 - 30cm. Tay phải cầm thỏi đất, vừa 
xoay vừa be đất tạo vòng thành đầu tiên, dùng dụng cụ hình trăng khuyết để miết kỹ 
chỗ tiếp giáp giữa thành và đáy, tiếp tục làm các vòng thành khác theo lối đắp trạch. 
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Dùng hai dụng cụ uốn cong, một cái trong và một cái ngoài, kết hợp chân quay bàn 
xoay để miết, làm cho thành sản phẩm cong theo ý muốn. Sau đó họ tạo hoa văn bên 
ngoài. Hoa văn chủ yếu là những đường sóng nước, hình kỷ hà, hình vảy cá..., trên 
cổ và vai của sản phẩm. Thợ cũng tạo hình bằng giải cuộn trên xương gốm và trên 
sản phẩm đã nung: Dấu vết giải cuộn khá rõ nét, gần với sự tạo hình thô sơ trên đồ 
gốm cổ. 

Gốm được tạo hình với những mẫu khác nhau được xếp ngay ngắn dưới gầm 
sàn cho tới khi nào khô mới xếp vào lò nung. 

- Nung: Nung gốm là khâu cuối cùng để tạo ra sản phẩm hoàn thiện, có ý 
nghĩa quyết định đến sự thành bại của mẻ gốm. Trung bình mỗi mẻ gốm cho ra lò 
khoảng 30 sản phẩm các loại. Gốm Mường Chanh có đặc trưng màu ghi đen xám rất 
độc đáo. 

Gốm sau khi được tạo hình và hong khô thì được đem đi nung. Đây là khâu 
cuối cùng cũng là khâu quan trọng nhất và quyết định phần lớn chất lượng của sản 
phẩm. Vì thế trước khi xếp gốm vào lò nung người thợ gốm thường làm một lễ cúng 
nhỏ cầu mong thần linh phù hộ cho mẻ gốm chín đều, sản phẩm không bị méo mó, 
biến dạng, nứt vỡ. 

Lò gốm Mường Chanh là loại lò hầm, không xây mà được đào sâu dưới đất 
hoặc đào vào sườn đồi. Gồm: Cửa lò, bầu đốt, buồng nung và ống khói. Lò hình 
nón cụt, được đào vào sườn đồi, có cửa lò và ống khói, kích thước trung bình 
chừng 2m x 2.5 x 1m. Mỗi mẻ xếp lò được khoản 30 - 40 chum vại các loại. Mỗi lò 
thường hoạt động 3 - 5 mẻ gốm trong năm. 

Khi vào lò, người thợ cả xếp củi lò để đun gốm. Thời gian nung một mẻ gốm 
mất 10 - 12 giờ. Thời gian nung khoảng 1 ngày (24 giờ), lúc đầu đun to lửa, sau đó 
cho cháy đều và nhỏ lửa dần, giữ cho gốm chín đều và đem ủ 3 ngày 3 đêm ở trong 
lò để tạo độ chắc, bền cho gốm, khi nguội hẳn mới dỡ lò. 

Nhiên liệu nung chủ yếu là củi. Khoảng 3 mét khối củi một lò. 
Để tạo màu sắc cho gốm người thợ cho vào lò một ít lá dẻ, khi cháy tạo 

thành khói đen ám vào sản phẩm và tạo được màu xám đen rất đặc trưng của gốm 
Mường Chanh. Có thời thợ còn đốt bằng cỏ gianh, gốm ra lò rất đẹp.  

Sản phẩm gốm Mường Chanh có hình dạng cổ. Những sản phẩm chính: 
- Chum (tiếng Thái gọi là “hay”). Gồm nhiều kích cỡ, to nhất là 55 x 35cm. 
- Vại (“pại”): Gồm các cỡ to nhỏ khác nhau. 
- Chậu (“áng”): Chậu tắm, chậu đựng cám lợn đến chậu nhỏ xíu đựng thức 

ăn, nước chấm. 
- Ống nấu thịt, chố pi, bát to, bát nhỏ, cối giã chéo, pại... 
- Chum, bình có quai, nồi nấu cách thủy, chày cối dùng để nghiền ớt, lục lạc 

để đeo cổ trâu bò... Loại nhỏ nhất là lọ (hay vò), chỉ bằng cái bát. 
Các sản phẩm nói trên được dùng với công dụng: Đựng nước, xách nước, 

ngâm chàm, nhuộm vải, làm măng chua, đựng muối, mắm cá, mỡ, chứa hạt giống, 
đựng thóc và sắn khô... Người ta dùng chậu sành làm công cụ chăn nuôi gà, lợn. 
Ngoài ra, một vài đồ gốm ở đây còn dùng đựng hài cốt hay tro hài cốt hỏa táng. 
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Từ xưa gốm Mường Chanh đã có tiếng trong vùng Tây Bắc. Đồ gốm nhằm 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt đời sống của người dân: Chum, vại, hũ, lọ..., được dùng 
với nhiều công dụng: đựng nước, ngâm chàm nhuộm vải, đựng muối, mỡ, mắm cá, 
muối dưa cà, dùng chứa hạt giống, đựng thóc, sắn, thức ăn, vật đựng chăn nuôi gia 
cầm, các loại con giống làm đồ chơi cho trẻ em. Ở những nơi hiếm nguồn nước, thì 
những chum lu gốm đựng nước rất quý giá. Ngày trước, gia tài cha mẹ để lại cho 
con cái thường có hai vật quý đó là cái ninh đồng và cái chum đựng nước. Chum 
gốm, vò gốm từ lâu được coi trọng tính giá trị bằng những đồng bạc trắng hoa xoè. 

Các sản phẩm gốm sau đó được mang trao đổi tại chỗ hoặc các vùng lân cận. 
Sản phẩm làm ra đều đem trao đổi, một phương thức “mua bán” giản đơn cổ xưa 
theo cách vật phẩm đổi lấy các vật phẩm: Gốm đổi lấy nông sản, bông, vải, hoa 
quả, thóc gạo, cá, gà, vịt. Theo lời kể, người Thái ở Mường Chanh quan niệm giá 
trị hàng hóa sản phẩm gốm trao đổi rất đặc biệt: Hàng đem đổi càng xa, giá trị càng 
cao. Chẳng hạn, cùng một sản phẩm, nếu sản phẩm gốm đem xa 2 - 3 ngày đường, 
sẽ đổi gấp đôi số nông sản so với đổi tại chỗ (nơi sản xuất). Hoặc giá trị đồ gốm 
căn cứ theo độ lớn nhỏ, chẳng hạn, để đổi chum lấy thóc, người ta lấy lượng thóc 
đổ đầy chiếc chum đó... Có thể thấy đây là sự bảo lưu dai dẳng quan niệm thời tiền 
sử về giá trị của người Thái tại làng nghề gốm này. 

Mường Chanh có thể được xem là một làng nghề gốm rất lâu đời, thậm chí 
là trung tâm gốm cổ của đồng bào Thái Đen tại Sơn La một thời. Gốm Mường 
Chanh được các dân tộc Tây Bắc đánh giá cao và rất ưa chuộng bởi kỹ thuật sản 
xuất gốm, chứ không chỉ nguyên liệu làm gốm. 

Trong những năm gần đây sản phẩm gốm công nghiệp khác trên thị trường 
ngày càng phong phú, giá rẻ. Gốm Mường Chanh vẫn chỉ phát triển ở mức sản xuất 
quy mô nhỏ, là một nghề phụ của gia đình. Việc sản xuất gốm Mường Chanh gặp 
rất nhiều khó khăn… Hiện nay, cả xã Mường Chanh chỉ còn gia đình ông Hoàng 
Văn Nam còn duy trì lò gốm nhưng chỉ làm vài mẻ một năm. Nghề gốm ở Mường 
Chanh rất cần được giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường; cần đa dạng hóa mẫu 
mã, chú ý hơn đến mặt mỹ thuật sản phẩm; cần truyền dạy cho các thế hệ trẻ, nhằm 
giáo dục sự trân trọng, ý thức giữ gìn và phát triển sáng tạo nghề gốm truyền thống. 

 

17. Trà Giang. VẬN CHUYỂN THUÊ 2KG MA TUÝ / Trà Giang / Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 13/4/2020.- Số 4240.- Tr.3. 

 

Hồi 6 giờ 30 ngày 12/4, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, 
tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, tổ 
công tác Phương án 279 Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, bắt giữ 
Sồng A Ký (sinh năm 1993, trú Sơn La) cùng tang vật là 2 túi ma túy tổng hợp (gần 
2kg), 1 xe máy, 2 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng. 

Nghĩ rằng các lực lượng chức năng đang tập trung phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, Ký nhận 10 triệu đồng của một người tại xã Lóng Luông mang số ma túy 
tổng hợp trên giao cho một người (không biết tên tuổi, địa chỉ), đợi sẵn ở Quốc lộ 6 
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tại địa phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông. Tuy nhiên, khi đến địa điểm trên, đối 
tượng bị lực lượng chức năng phát hiện. 
 

18. Hưng Hà. LONG ĐONG BÓNG ĐÁ NỮ SƠN LA / Hưng Hà / Công an 
nhân dân.- Ngày 14/4/2020.- Số 5374.- Tr.6. 

 

Đội bóng đá nữ Sơn La có thể sẽ bị giải thể vì những khó khăn tài chính. 
Đây được xem là thực trạng chung của bóng đá nữ Việt Nam. 

Đội bóng đá nữ Sơn La được thành lập từ năm 2012. Thời điểm đó Huấn 
luyện viên Lường Văn Chuyên phải đi đến tận các trường trung học phổ thông để 
tìm kiếm nhân sự thông qua những giáo viên thể dục. Đội bóng được thành lập với 
25 thành viên ban đầu, thế nhưng để các em được chuyên tâm theo bóng đá, Huấn 
luyện viên Lường Văn Chuyên đã phải đến từng gia đình vận động cho các em theo 
nghiệp “quần đùi áo số”. 

Thậm chí, anh vừa là thầy nhưng cũng vừa là người tư vấn tâm lý cho các cô 
gái đang tuổi lớn. Bởi lẽ, khó khăn của đội bóng vùng núi này không chỉ đến từ 
điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn mà còn vì ban huấn luyện không có ai là nữ giới 
nên buộc huấn luyện viên phải tự xử lý cả những vấn đề tế nhị. 

Đến năm 2016, lần đầu tiên tham dự giải nữ vô địch Quốc gia, đấy cũng là 
thời điểm mà bóng đá nữ Sơn La trở thành một hiện tượng và mang theo những câu 
chuyện thú vị từ vùng Tây Bắc. Sau 3 mùa giải thì đội bóng đá nữ Sơn La đã rơi 
rụng chỉ còn lại 10 thành viên. Bởi nhiều cầu thủ vì điều kiện tập luyện, thu nhập 
khó khăn đã chuyển sang nghề khác. 

Có những cầu thủ vì đến tuổi lấy chồng nên đã rời đội về nhà lo việc riêng. 
Nhiều cầu thủ nữ ở đội ngoài 20 tuổi là bị gia đình giục lấy chồng. Đó cũng là vấn 
đề nan giải mà Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên phải đối mặt khi vừa trong vai 
trò huấn luyện chuyên môn và định hướng đời sống. 

Thủ môn Lò Thi Thu từng là một trong những cầu thủ nữ đầy tiềm năng, cô 
cũng đã thể hiện được tài năng của mình ở đội nữ Sơn La. Tuy nhiên, khi sự nghiệp 
bắt đầu chín thì cô bị gia đình gọi về lấy chồng và phải bỏ dở đội. Hay như trường 
hợp của cầu thủ Đinh Thị Duyên, cô là một trong những gương mặt nổi bật của Sơn 
La, được Huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập lên đội tuyển Quốc gia. Thế 
nhưng cho đến bây giờ, Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên cũng không hiểu lý 
do vì sao cô lại từ bỏ. 

Tại giải Cúp Quốc gia nữ 2019 tại Hà Nội, bóng đá nữ Sơn La đã phải mượn 
quân để thi đấu. Những cô gái Sơn La thi đấu vẫn chưa thực sự chuyên nghiệp, 
thậm chí có phần ngô nghê, thế nhưng nhiệt huyết của họ lại có thừa. Chính vì vậy 
mà đây được xem là nơi tiềm năng để phát hiện tài năng nếu được đầu tư phát triển 
bóng đá trẻ. 

Không chỉ khó khăn về đặc thù văn hóa ảnh hưởng đến các cầu thủ, kinh tế 
khó khăn cũng có thể triệt tiêu đi cơ hội phát triển của bóng đá Sơn La. Hiện tại, 
bóng đá nữ Sơn La có 3 tuyến, đội 1 có 10 cầu thủ, đội U16 có 18 cầu thủ và U13 
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có 18 cầu thủ. Các đội bóng trực thuộc sự quản lý của Trung tâm Đào tạo Huấn 
luyện vận động viên thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Sơn La. 

Tuy nhiên, trước thềm mùa giải 2020, đội nữ Sơn La đứng trước khó khăn 
khi doanh nghiệp tài trợ rút lui không tài trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 
Theo hợp đồng ban đầu kéo dài đến tháng 6/2020, thế nhưng đơn vị này đã sớm 
chấm dứt từ trước tháng 3. 

Trước đó, các cầu thủ đội 1 được doanh nghiệp hỗ trợ 3 - 4 triệu đồng/tháng, 
thêm lương của Trung tâm, mỗi cầu thủ nhận từ 6 - 7 triệu đồng/tháng sau khi đã 
trừ tiền ăn. Tuy nhiên, nhà tài trợ rút, các cầu thủ chỉ nhận tiền công tập luyện 
40.000 đồng/ngày. Nếu trừ tiền ăn, cầu thủ nhận khoảng hơn 1 triệu đồng. Kết thúc 
mùa giải 2019, do xếp bét bảng ở vị trí thứ 7, đội nữ Sơn La bị hạ suất ăn từ 
150.000 đồng xuống còn 120.000 đồng. 

Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên cho biết, vấn đề khó khăn mà bóng đá 
nữ Sơn La đang đối mặt là tỉnh này chưa có liên đoàn bóng đá. Kế hoạch đại hội đã 
có nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa thể tổ chức nên việc kêu gọi 
tài trợ vướng nhiều khâu. Đã có doanh nghiệp liên hệ để tài trợ cho bóng đá nữ Sơn 
La nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kế hoạch này chưa thể thực hiện. Điều 
này khiến bóng đá Sơn La đang phải cầm cự với khó khăn kinh tế. Nếu tình trạng 
này kéo dài có thể khiến các cầu thủ bỏ đội. Thời gian này, Huấn luyện viên Lường 
Văn Chuyên cũng phải làm công tác tư tưởng với cầu thủ. 

Vào tháng 12/2019, khi bóng đá nữ Việt Nam nhận gói tài trợ 100 tỷ đồng từ 
doanh nghiệp, Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng nói sẽ đề xuất VFF chuyển 
một phần tài trợ xuống các câu lạc bộ để hỗ trợ đào tạo trẻ. Đây sẽ là những nơi 
cung cấp nguồn lực kế cận cho đội tuyển Quốc gia. Đây cũng là việc cần làm để xử 
lý bài toán về lực lượng kế cận bóng đá Việt Nam hướng đến mục tiêu World Cup. 

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng cho biết sẽ hỗ trợ bóng đá nữ Sơn La 
vượt qua khó khăn. Tuy nhiên việc hỗ trợ này là ở các giải đấu cụ thể chứ không 
phải gói hỗ trợ toàn diện, về lâu dài, đội vẫn cần một nhà tài trợ đứng ra. 

 

19. Hà My. NHỮNG DÒNG THƯ CỦA NGƯỜI CON GÁI GỬI MẸ TỪ 
TRẠI CẢI TẠO / Hà My, Nguyễn Vũ / Pháp luật và xã hội.- Ngày 14/4/2020.- 
Số 35.- Tr.10. 
 

Lúc trả án, Đinh Thị Hạnh, sinh năm 1984, quê Sơn La mới cảm nhận 
được hết tình yêu thương của người mẹ dành cho mình. Trong thư gửi về 
thăm mẹ, Hạnh đã giãi bày nỗi niềm của mình qua những dòng viết đầy tâm 
trạng và cảm xúc. 

NHỮNG DÒNG CẢM XÚC 

Trong số những lá thư của phạm nhân viết gửi về gia đình mà chúng tôi 
được tiếp xúc khi có chuyến công tác ở trại giam Thanh Phong, thư của Hạnh được 
chú ý hơn cả. Không phải vì đó là tình cảm của con gái viết gửi mẹ mà ở đó là 
những dòng suy nghĩ day dứt, xót xa của một người con vì không nghe theo sự chỉ 
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dạy của cha mẹ mà chệch hướng, sai đường mà trong lá thư là những hồi ức về cảm 
giác bất lực, hối lỗi của người con khi tận mắt nhìn thấy những đau khổ, tuyệt vọng 
thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất ở người mẹ qua mỗi lần thăm gặp. Dưới đây là 
những dòng thư Hạnh viết gửi mẹ:  

Đến giờ này con vẫn không quên lần đầu tiên con bỏ nhà ra đi và mẹ đã đi 
tìm, vừa đi vừa khóc gọi tên con. Chẳng hiểu sao con lạnh lùng đến vậy, trốn mãi 
không chịu ra. Sau này còn biết bao nhiêu lần con khiến mẹ phải buồn nữa. Mẹ 
muốn con trở thành cô giáo thì con đi buôn hàng cấm. Mẹ muốn con lấy người 
chồng tử tế thì con lại chống đối bằng cách lấy một người nghiện cho dù không 
yêu... Đã nhiều lần con đau lòng khi chứng kiến cảnh mẹ khóc lặng lẽ bên bàn thờ 
bố nhưng vì bản tính ham chơi nên con quên ngay và quên tất cả để rồi một ngày bị 
bắt và bị kết án 20 năm tù vì buôn ma túy. 

Ngày đầu tiên con được gặp mẹ đó là ngày trời mưa như trút. Con nhìn mẹ 
qua tấm kính ngăn. Con đặt tay lên kính như muốn lau đi những giọt nước mưa còn 
sũng trên tóc mẹ. Nhìn mẹ run lên vì lạnh, con chỉ muốn cho mẹ tất cả hơi ấm của 
con. Cầm điện thoại lên nghe mà con nghẹn lời không nói được gì mặc dù muốn 
nói rất nhiều. Mẹ cũng vậy, cũng nghẹn ngào nhìn con không nói được gì. 15 phút 
thăm gặp trôi đi thật nhanh. Mẹ không về ngay mà đứng chờ con đi khuất hẳn. Con 
muốn nhìn mẹ nên không đi nép vào mái hiên mà đi giữa trời mưa. Con sai rồi, con 
đáng bị trừng phạt. Mưa lạnh quá, mẹ cũng đang lạnh lắm phải không. Con biết mẹ 
đang lạnh lắm và còn lạnh lòng vì không có con bên cạnh. Mưa mỗi lúc một to hơn, 
hòa cùng nước mắt mẹ tuôn, chan hòa khắp cả. Con đi khuất rồi không biết mẹ đã 
về chưa hay vẫn còn đứng đó bên cánh cổng trại giam lạnh ngắt đã đóng. Không 
còn đòn roi mẹ đánh, không còn lời mẹ mắng, sao tự dưng con muốn được mẹ 
đánh, được nghe lời mẹ mắng, có như vậy con sẽ bớt đau khổ và ân hận hơn... 

Con đi trại rồi, cách nhà gần 400km nhưng mẹ vẫn chẳng ngại xa xôi xuống 
thăm con. Nghe cán bộ bảo có người tới thăm, con đi như chạy. Lúc đi mừng bao 
nhiêu thì khi gặp mẹ con đau đớn bấy nhiêu. Mẹ gầy và đen quá. Mẹ bảo mẹ chờ 
gần 4 tiếng đồng hồ mới tới giờ thăm gặp. Cả buổi trưa mẹ ngồi giữa trời nắng 
nóng, gặm chiếc bánh mì đợi tới giờ gặp con. Con đau từng khúc ruột, thế mà khi 
gặp mẹ còn cố hôn lên tay con qua tấm kính ngăn. Cán bộ nhìn mẹ thấy thương quá 
mới cho con thò tay ra, mẹ ôm lấy và nước mắt thánh thót rơi xuống bàn tay con... 
Lần nào gặp con mẹ cũng khóc. Mẹ nói mẹ nhớ con, mẹ luôn động viên con cải tạo 
tốt và mẹ chờ đón con về. Tình thương của mẹ đã thức tỉnh con. Con đã biết lỗi và 
ân hận vô cùng nhưng chưa bao giờ con nói được lời xin lỗi với mẹ. Con biết mẹ đã 
tha thứ cho con lâu rồi những ngày đêm nay khi nghĩ đến mẹ, con thấy mình phải 
nói ra lời xin lỗi ấy. Con xin lỗi mẹ... 

VÀ ƯỚC MONG NGÀY VỀ 

Hạnh kể rằng cô thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Ngày còn đi học, cô 
từng là niềm kiêu hãnh của cả gia đình bởi có được đứa con gái ngoan ngoãn, xinh 
đẹp và học giỏi. Thế nhưng cô đã không vượt qua được cú sốc đầu đời bất ngờ ập 
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tới khi người bố đột ngột qua đời. Đang tuổi dậy thì, chập chững làm người lớn lại 
thiếu hẳn sự quản lý nghiêm khắc của người cha, Hạnh như con chim non sổng 
lồng, giao du kết bạn với nhiều thành phần bên ngoài trường học. Thời điểm đó cô 
đang học trung học phổ thông, vì đua đòi ham chơi mà từ một học sinh ngoan 
ngoãn có học lực khá, sức học của Hạnh giảm sút. 

Hạnh bảo cô may mắn thi đỗ tốt nghiệp và nếu tập trung học thì có khả năng 
thi đỗ cao đẳng sư phạm - ngành nghề mà mẹ cô từng ao ước. Thế nhưng vì cái tính 
ương ngạnh, thích làm trái điều mẹ dạy nên sau kỳ thi tốt nghiệp, cô không tham dự 
bất cứ kỳ thi chuyên nghiệp nào cho dù chỉ là trung cấp hay dạy nghề. Trong suy 
nghĩ của Hạnh lúc đó thì dù có là kỹ sư, bác sỹ hay cô giáo thì cũng chỉ là kiếm tiền 
để sống nên cô chọn con đường đi buôn.  

Nói về cuộc sống trong trại cải tạo, Hạnh bảo cô lao động ở đội may mặc và 
từ năm 2009 đến nay, do luôn chấp hành tốt nội quy và hoàn thành công việc được 
giao nên đã mấy lần được xét giảm án. Con đường trở về với cuộc sống đời thường 
đã hiện ra trước mắt. Hạnh chia sẻ, nếu năm nào cũng được xét giảm án thì còn 
khoảng 3 năm nữa là cô mãn hạn trở về: “Tôi dự định sau này về nhà sẽ xin đi làm 
công nhân may, nếu không thì sẽ mở một tiệm may nhỏ ở nhà để kiếm sống. Dù thế 
nào thì tôi cũng không đi đâu nữa, tôi sẽ ở nhà với mẹ, chăm sóc mẹ, mẹ khổ vì tôi 
quá nhiều rồi”.  

Được biết ngoài việc chấp hành tốt nội quy, chăm chỉ lao động, Hạnh tích 
cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao do trại giam phát động. 
Theo lời nữ phạm nhân này, những hoạt động đó không chỉ để rèn luyện sức khỏe 
mà còn là một cách giúp mọi người giải tỏa và trút bỏ những ưu tư, phiền muộn để 
nhìn cuộc sống lạc quan hơn.  
 

20. Tuấn Nam. BIỂU DƯƠNG HAI CÁN BỘ CÔNG AN HIẾN MÁU CỨU 
NGƯỜI / Tuấn Nam / Nhân dân.- Ngày 15/4/2020.- Tr.4. 
 

Chiều 14/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Côngan 
đã gửi thư khen đến Thiếu úy Vàng Ly Công, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, 
Công an tỉnh Sơn La... vì đã có những hành động đẹp, hiến máu cứu người.  

Trước đó, ngày 25/3, chị Thào Thị Dy (trú tại bản Hua Ngáy, xã Pá Lông, 
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn 
La trong tình trạng mất máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng. Chị Dy cần truyền 
gấp 4 đơn vị máu thuộc nhóm máu hiếm. Thiếu úy Vàng Ly Công đã nhanh chóng 
đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để hiến máu truyền cho chị Thào Thị Dy… 
 
 
 
 

 
  




