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01. Quốc Tuấn. SƠN LA QUAN TÂM ĐỜI SỐNG NHÂN VIÊN Y TẾ / Quốc 
Tuấn // Nhân dân.- Ngày 16/4/2020.- Tr.5. 

 

Đầu năm 2020 đến nay, hàng loạt cán bộ không chuyên trách thuộc các 
khối, đoàn thể và nhân viên y tế ở các bản của tỉnh Sơn La đồng loạt xin nghỉ 
việc. Trước tình hình nêu trên, UBND tỉnh Sơn La đã tìm hiểu nguyên nhân, 
kịp thời ban hành quyết định bổ sung ngân sách để giải quyết khó khăn, 
vướng mắc, bước đầu tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân… 

Cũng như nhiều trạm y tế ở tỉnh Sơn La, mấy tháng nay, việc duy trì giao 
ban với đội ngũ y tế thôn, bản của trạm y tế xã vùng cao Co Mạ (huyện Thuận 
Châu) không thực hiện được. Lý do là xã Co Mạ có 19 bản thì quá nửa số cán bộ y 
tế bản vắng mặt, tự bỏ việc… Ông Vàng A Páo, Phó trưởng Trạm y tế xã Co Mạ 
cho biết: Hơn một nửa số cán bộ y tế cơ sở thuộc quản lý của trạm y tế xã tự ý bỏ 
việc, không thông báo gì. Cán bộ y tế cơ sở nghỉ việc đã gây nên những khó khăn 
trong công tác nắm bắt thông tin, chỉ đạo điều hành, bám sát tình hình dịch bệnh, tỷ 
lệ sinh, tử; số hộ dân chuyển đi, chuyển đến hầu như không cập nhật được. Trạm y 
tế xã đã cử viên chức của trạm đến khắp các bản để thu thập thông tin mà nhân viên 
y tế bản bỏ việc không thực hiện. Ông Mùa A Óng, Phó trưởng Trạm y tế xã Long 
Hẹ (huyện Thuận Châu) cho biết: Từ tháng 01/2020, nhân viên y tế tại các bản đã 
dừng làm việc. Xã có 14 bản thì đến nay chỉ còn khoảng năm nhân viên y tế bản 
còn hoạt động. Đáng nói ở đây là tại một số bản còn nhân viên y tế hoạt động 
không phải là do ý thức mà là do bí thư chi bộ bản kiêm nhiệm thêm. 

Ngoài Thuận Châu, nhiều nhân viên y tế bản của huyện Sốp Cộp, một địa 
bàn biên giới vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La, xin nghỉ việc gây khó khăn cho 
hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh tại các cơ sở. Theo thống kê, huyện 
Sốp Cộp có 106 nhân viên y tế bản tại tám xã. Tuy nhiên, từ tháng 01/2020 đến 
nay, 70% số nhân viên y tế bản không còn hoạt động. 

Ông Lường Văn Xuân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp, chia sẻ: 
Công việc của đội ngũ y tế cơ sở chịu nhiều áp lực, nhất là ở những địa bàn vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới còn khó khăn. Đây lại chính là nơi điều kiện sinh 
sống, phong tục tập quán của đồng bào còn lạc hậu, cho nên rất cần đội ngũ y tế cơ 
sở làm nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Nguyên nhân sâu xa khiến hàng loạt nhân viên y tế bản ở Sơn La xin nghỉ 
việc chính là do chế độ bồi dưỡng hiện nay quá thấp, thậm chí không đủ trang trải 
tiền xăng xe. Từ năm 2017 đến hết năm 2019, chế độ, chính sách của nhân viên y tế 
bản được thực hiện theo Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND (NQ25) của HĐND tỉnh 
Sơn La, y tế bản được hưởng từ 0,3% đến 0,5% mức lương cơ sở/tháng (khoảng 
600 - 700 nghìn đồng). Số tiền này tuy không lớn nhưng cũng bù đắp được một 
phần chi phí đi lại, công sức khi họ thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, từ ngày 
01/01/2020, theo Nghị quyết 120/2019/NQ-HĐND (NQ120) của HĐND tỉnh Sơn 
La, chức danh nhân viên y tế bản và các cán bộ không chuyên trách ở bản không 
còn được hưởng phụ cấp hằng tháng như cũ mà sẽ nhận bồi dưỡng với mức trả 
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không quá 30.000 đồng/người/buổi. Mức bồi dưỡng này sẽ được bản cân đối, thảo 
luận để chi trả trực tiếp cho người tham gia các công việc tại bản sao cho không 
vượt quá kinh phí hoạt động trong năm của mỗi bản… Anh Lường Văn Hương, 
nhân viên y tế bản Khá Nghịu (xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp) chia sẻ: Với số tiền 
từ 600 đến 700 nghìn đồng/người/tháng như trước đây cũng gọi là tạm đủ cho các 
chi phí làm nhiệm vụ. Giờ, thay đổi theo NQ120 sẽ càng khó khăn hơn, cho nên 
mong rằng cơ quan chức năng xem xét lại chế độ phụ cấp cho chúng tôi... 

Trong giai đoạn cả nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19, để xảy ra 
tình trạng nhân viên y tế cơ sở bỏ việc là điều đáng tiếc. Ngay sau khi có thông tin 
nêu trên, UBND tỉnh Sơn La và ngành y tế đã kịp thời nắm bắt, tìm hướng giải 
quyết, nhằm ổn định tư tưởng, động viên đội ngũ y tế bản ở Sơn La trở lại hoạt 
động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy cho biết: UBND tỉnh đã 
chỉ đạo các sở, ngành liên quan tìm hiểu thấy được bất cập là do chế độ chính sách 
chưa tương xứng. Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo Tỉnh ủy và đề xuất hướng 
giải quyết... Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 
691/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách 
huyện, thành phố số tiền 40 tỷ đồng để chi trả chế độ, chính sách cho các chức danh 
công an viên, bản đội trưởng, nhân viên y tế bản… trong thời gian chưa kiện toàn, 
sắp xếp theo NQ120. Mức phụ cấp đối với từng chức danh áp dụng theo mức phụ 
cấp cũ tại NQ25 của HĐND tỉnh. 

Đây được cho là quyết định kịp thời. Về lâu dài, tỉnh Sơn La cần tiếp tục 
nghiên cứu, ban hành chế độ, chính sách phù hợp, trên nguyên tắc nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, đồng thời đủ bù đắp chi phí, công sức của cán bộ y tế cơ sở. 

 

02. Nam Hoàng. TÂY BẮC THIỆT HẠI NẶNG NỀ VÌ MƯA ĐÁ / Nam 
Hoàng // Công Lý.- Ngày 17/4/2020.- Số 32.- Tr.14. 
 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn một số tỉnh ở Tây Bắc 
như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La... liên tục phải hứng chịu những cơn mưa đá 
kèm giông lốc. đã gây thiệt hại nặng về nhà ở, tài sản và cây nông nghiệp của 
người dân. 

MẬN PHỦ KÍN GỐC SAU MƯA ĐÁ 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 10 - 14/4, tại các tỉnh Sơn La, 
Lào Cai, Điện Biên và Lai Châu đã có mưa lớn và giông lốc, đặc biệt ở nhiều nơi 
còn xuất hiện mưa đá. Theo thống kê sơ bộ, trận mưa này khiến 716 nhà ở bị hư 
hỏng, tốc mái (Sơn La: 359 nhà, Lào Cai: 01 nhà; Lai Châu: 356); hàng nghìn ha 
hoa màu bị thiệt hại; 355 con gia cầm các loại bị cuốn trôi... 

Địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa kéo dài là tỉnh Sơn La, vào 
sáng sớm ngày 12/4 tại thị trấn Mộc Châu và các xã Chiềng Hắc, Đông Sang, 
Mường Sang, Chiềng Sơn đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc gây thiệt hại nặng về 
nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân. 
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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 chưa sáng 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 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. Cùng với đó, đất, đá tràn ra đường ảnh hưởng đến giao thông, 
nhiều diện tích ngô, lúa, chanh leo, rau màu và đặc biệt là mận... bị thiệt hại. 

“Nhà tôi có khoảng 500 gốc đào, mận. Mưa đá làm quả rụng phủ đầy gốc, 
cành lá xơ xác nhìn mà xót. Thu nhập của cả gia đình trông phần lớn vào mận, chỉ 
còn ít ngày nữa là bắt đầu được thu hoạch. Vậy mà giờ gần như mất hết”, chị 
Nguyễn Thị Nguyệt ở thị trấn Nông trường Mộc Châu chia sẻ. 

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 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. 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 và động viên các gia đình bị thiệt hại nặng tại huyện Mộc Châu. Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo chính quyền 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...  
 

03. Lâm Chi. AI CỨU BÓNG ĐÁ NỮ SƠN LA? / Lâm Chi // Thể thao và Văn 
hóa.- Ngày 17/4/2020.- Số 78.- Tr.3. 
 

Sơn La đang đứng trước nguy cơ trở thành “vùng trắng” trên bản đồ 
bóng đá Việt Nam khi đội bóng đá nữ tỉnh này đứng trước nguy cơ bị giải tán 
vì thiếu kinh phí hoạt động vì tình hình dịch bệnh Covit-19. Kinh phí vốn là 
bài toán nan giải với không chỉ Sơn La mà hầu hết những câu lạc bộ khác của 
bóng đá nữ Việt Nam hiện nay cũng đều chung cảnh ngộ. 

BỊ CẮT TÀI TRỢ VÌ DỊCH BỆNH! 

Theo thông tin mà phóng viên Thể thao và Văn hóa tìm hiểu, do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19, nhà tài trợ Công ty Cổ phần châu Á Thái Bình Dương 
(APEC) của bóng đá nữ Sơn La đã ngưng hợp đồng trước thời hạn từ đầu tháng 3 
vừa qua. Khoản tiền tài trợ 1,2 tỷ đồng/năm, tương ứng 100 triệu đồng/tháng không 
phải là quá nhiều nhưng ứng trong điều kiện kinh tế của địa phương và hoàn cảnh 
thực tế của bóng đá nữ thì đây là nguồn hỗ trợ vô cùng quý giá với thầy trò Huấn 
luyện viên Lường Văn Chuyên, giúp họ có thể duy trì hoạt động và theo đuổi với 
phong trào bóng đá nữ suốt những năm vừa qua. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2020 4 

Nhưng, nay “bầu sữa” ấy bị cắt, lý do thực tế và chi tiết như thế nào chỉ có 
người trong cuộc là nhà tài trợ và chính lãnh đạo, Ban huấn luyện Câu lạc bộ Bóng 
đá nữ Sơn La có thể hiểu nhưng chắc chắn, tác động từ dịch bệnh Covid-19, tình 
hình kinh doanh khó khăn của phía mạnh thường quân không phải nguyên nhân 
duy nhất. 

Ai cũng biết Sơn La là một tỉnh nghèo ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc, điều 
kiện kinh tế xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn. Phong trào thể thao của tỉnh này 
đang ngày càng phát triển về bề rộng nhưng nếu nhìn về chiều sâu, tức thể thao 
thành tích cao thì không thể sánh bằng các địa phương ở đồng bằng, có nhiều điều 
kiện thuận lợi hơn để phát triển. 

Nói riêng trường hợp của bóng đá nữ Sơn La, dù được thành lập từ năm 
2012 và lần đầu đăng ký tham dự Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia 2016 nhưng 
phải đến năm 2019, họ mới có được chiến thắng đầu tiên tại giải trước đối thủ TNG 
Thái Nguyên. Trong trận đấu diễn ra chiều 16/9/2019 trên sân vận động tỉnh Hà 
Nam thời điểm đó, Sơn La đã giành chiến thắng với tỷ số 1 - 0, bàn thắng duy nhất 
được ghi bởi Hồng Vân. 

3 điểm từ một trận đấu cụ thể đó không thể giúp đoàn quân Huấn luyện viên 
Lường Văn Chuyên làm nên kỳ tích, cạnh tranh thứ hạng với các đàn chị vốn dồi 
dào về nhân lực và tài chính hơn là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phong Phú 
Hà Nam hay Than khoáng sản Việt Nam nhưng trong suy nghĩ của rất nhiều người, 
đây vẫn là một chiến thắng lịch sử. 

Chính việc luôn nằm trong nhóm cuối tại giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia 
kể từ khi tham dự giải cũng hạn chế đi rất nhiều cơ hội của bóng đá nữ Sơn La, đưa 
họ đến với các Mạnh Thường Quân vì không dễ để một đơn vị tài trợ nào đó chi 
tiền mà không muốn làm thương hiệu, quảng bá hình ảnh đơn vị mà muốn quảng 
bá thì phải có thành tích. 

Với những ai tìm hiểu hoặc theo dõi về bóng đá nữ nước nhà một thời gian 
thì sẽ không bất ngờ hay lạ lẫm gì về những khó khăn mà các đội bóng đá nữ Việt 
Nam nói chung, Thái Nguyên và giờ đây là Sơn La đã và đang gặp phải. 

Thái Nguyên cũng từng ở vào hoàn cảnh y hệt như Sơn La hiện giờ khi nhà 
tài trợ cũ rút lui, thiếu kinh phí hoạt động và đứng trước nguy cơ giải thể hồi cuối 
năm 2019. Nhưng may cho nữ Thái Nguyên là Tập đoàn T&T đứng ra ký hợp đồng 
tài trợ và thỏa thuận hợp tác ngày 13/11/2019. 

Sơn La giờ đây cũng đang chờ đợi và hy vọng vào một kịch bản tương tự khi 
nhà tài trợ Thái Sơn Nam ngỏ ý muốn chung tay với địa phương trong việc duy trì 
hoạt động của đội bóng đá nữ, tránh nguy cơ phải giải tán. Tuy nhiên, mọi chuyện 
vẫn đang ở giai đoạn trao đổi và thảo luận và hợp đồng tài trợ nếu có sẽ chỉ được 
hoàn tất sau khi dịch bệnh Covid-19 bị đẩy lùi, mọi hoạt động kinh tế xã hội chung 
trở lại bình thường. 

CHỜ SỰ HỖ TRỢ TỪ VFF 

Việc Thái Sơn Nam có chính thức tài trợ cho đội bóng đá nữ Sơn La hay 
không suy cho cùng vẫn là câu chuyện ở thì tương lai nhưng ít nhất, Huấn luyện 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2020 5

viên Lường Văn Chuyên và các học trò lúc này cũng đã nhìn thấy tia sáng cuối 
đường hầm, một lối ra đã hé mở cho họ trong việc tiếp tục theo đuổi đam mê sân 
cỏ. 

Song song với đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã có những 
liên hệ bước đầu với đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, đơn vị chủ 
quản của Câu lạc bộ Bóng đá nữ Sơn La để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. 

Hồi cuối năm 2019, VFF đã nhận được gói tài trợ 100 tỷ đồng/5 năm (2019 -
2024) từ nhà tài trợ Hưng Thịnh Land, đây là chi phí trả lương, chế độ dinh dưỡng, 
đào tạo cho các cầu thủ trẻ để phát triển bóng đá nữ Việt Nam thực hiện mục tiêu 
có mặt tại World Cup. 

Khoản hỗ trợ mà VFF chuyển đến Câu lạc bộ Bóng đá nữ Sơn La sẽ được 
trích từ nguồn kinh phí này nhưng không chỉ nữ Sơn La được hỗ trợ mà các đội 
bóng đá nữ khác cũng phải được hưởng. Mặt khác, sự hỗ trợ từ VFF sẽ chỉ đến với 
Câu lạc bộ nữ Sơn La khi họ đăng ký tham dự các giải đấu mà VFF tổ chức từ giải 
vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia cho tới một số giải của lứa U dành cho bóng đá 
nữ. 

Nói như vậy để chúng ta thấy rõ một điều VFF cũng đang nỗ lực tìm ra 
những nguồn tài chính để hỗ trợ cho đội bóng đá nữ Sơn La một phần nào đó 
nhưng về lâu về dài, để duy trì sự tồn tại và hoạt động của mình thì nữ Sơn La vẫn 
cần có một nhà tài trợ riêng đồng hành, song song với nguồn kinh phí từ ngân sách 
Nhà nước. 

Nếu không có nhà tài trợ sát cánh thì Câu lạc bộ Bóng đá nữ Sơn La khó 
lòng đủ điều kiện đăng ký tham dự Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia 2020 vốn 
cũng đang bị hoãn lại vì dịch bệnh Covid-19. Không tham dự cũng đồng nghĩa với 
việc Sơn La sẽ không được nhận khoản hỗ trợ từ VFF và việc giải tán là không thể 
tránh khỏi. 

Hiện tại, lãnh đạo ngành thể thao tỉnh Sơn La, ban huấn luyện đội bóng đang 
nỗ lực làm tất cả những gì có thể để chốt được hợp đồng với nhà tài trợ mới. Chỉ có 
như vậy thì Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên và các học trò mới có thể yên tâm 
tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch Quốc gia năm nay. Ưu tiên của đơn vị quản lý 
Câu lạc bộ Bóng đá nữ Sơn La là vẫn muốn duy trì đội bóng, không thể để đội giải 
tán vì thiếu tiền. Nhưng ở thời điểm này, giải pháp tài chính căn cơ thì vẫn chưa có. 

Trong thời gian chờ đợi, các cầu thủ đội bóng đá nữ Sơn La tiếp tục tập 
luyện bình thường tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, tuân 
thủ nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc giãn cách xã hội, hạn 
chế đi lại, tiếp xúc để phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19. Huấn luyện viên 
trưởng Lường Văn Chuyên sẽ phải tiếp tục liên hệ, xây dựng các kế hoạch đáp ứng 
yêu cầu từ phía các đơn vị muốn tài trợ cho đội bóng để khi dịch bệnh bị đẩy lùi, 
việc tìm kiếm tài trợ mới phải gấp rút được hoàn tất. 
 

04. Tuấn Cương. BÓNG ĐÁ VIỆT CŨNG CẦN... “CÂY ATM GẠO” / Tuấn 
Cương // Thể thao và Văn hóa.- Ngày 17/4/2020.- Số 78.- Tr.2. 
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Trong khi sáng kiến cây ATM gạo của Việt Nam đồng loạt được báo chí 
Quốc tế ca ngợi, nhiều đội bóng Việt cũng mong mỏi có những “cây ATM” 
như thế, để vượt qua những ngày khốn khó vì đại dịch Covit-19. 

1. Ông Lường Văn Chuyên và các học trò ở đội bóng đá nữ Sơn La có lẽ là 
những người thấu hiểu nhất điều đó. Đội bóng với phần lớn cầu thủ là người dân 
tộc này vốn nghèo nhất giải Vô địch Quốc gia, lại mới bị nhà tài trợ cắt hợp đồng, 
nên mức lương của họ vừa bị hạ từ 5 - 6 triệu đồng/tháng xuống còn... 1,6 triệu 
đồng/tháng. Phân nửa cầu thủ đã bỏ về, và đội bóng đứng trước nguy cơ giải tán vì 
không còn kinh phí để cầm hơi. Dù chủ trương của UBND tỉnh Sơn La là cố duy trì 
đội bóng, nhưng đến thời điểm này, họ vẫn chưa có giải pháp gì. 

Từ trước đến nay, bóng đá nữ vốn đã thiệt thòi hơn nhiều bóng đá nam, đặc 
biệt là về khía cạnh tài chính. Đối với một đội bóng chuyên đứng đội sổ ở giải vô 
địch Quốc gia như Sơn La, tình thế càng khốn khó hơn bởi chuyện các nhà tài trợ 
ngoảnh mặt cũng là điều có thể hiểu được. Khi diễn biến của dịch Covid-19 còn 
phức tạp, trái bóng không lăn, các nhãn hàng lại càng có lý do để cắt giảm tiền tài 
trợ, thậm chí là chấm dứt hợp đồng. Đừng nói là các đội bóng đá nữ, ngay các đồng 
nghiệp nam của họ cũng đối mặt với áp lực về tài chính khi nguồn thu từ bán vé, 
quảng cáo và bản quyền truyền hình tạm ngừng... 
 

05. Đình Thành. NGHỀ LÀM GỐM TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI Ở 
MƯỜNG CHANH / Đình Thành, Thúy Hồng // Dân tộc và phát triển.- Ngày 
17/4/2020.- Số 1614.- Tr.10. 
 

Mảnh đất Mường Chanh, huyện Mai Sơn (Sơn La) nhờ thiên nhiên ưu 
đãi đã làm nên thương hiệu gạo Mường Chanh dẻo, thơm nhất vùng. Không chỉ 
vậy, với chất đất sét pha cao lanh đặc trưng chỉ có ở nơi đây, cộng với đôi bàn 
tay khéo léo của đồng bào dân tộc Thái đã tạo ra các sản phẩm gốm Mường 
Chanh độc đáo nức tiếng một thời. 

Ông Hoàng Văn Nam, 75 tuổi ở bản Noong Ten vẫn lưu giữ nghề gốm truyền 
thống của Mường Chanh. Trong ngôi nhà sàn có nhiều sản phẩm gốm mới ra lò, ông 
Nam chia sẻ: Không biết nghề làm gốm của người dân Mường Chanh có từ lúc nào, 
nhưng từ ngày còn bé, tôi đã được cùng cha làm gốm và theo mẹ mang gốm đi bán 
hoặc đổi lấy vải, gạo, gà, lợn...  

Theo ông Nam, để làm ra sản phẩm gốm Mường Chanh, nguyên liệu phải là 
loại đất dẻo, đất sét pha cao lanh có chất lượng tốt với nhiều màu sắc, như: Xanh 
xám, đen, vàng, hanh đỏ, loại đất này chỉ ở xã Mường Chanh mới có. Để lấy đất, sau 
mỗi vụ gặt lúa, người làm gốm phải đào sâu khoảng 1m ở ruộng mới tới lớp đất làm 
gốm dày khoảng 20 - 50cm. Sau khi lấy được đất về, phải giã đất thật nhuyễn và dẻo, 
sau đó mới tạo hình trên bàn xoay bằng thớt gỗ tròn có đường kính khoảng 40cm, 
cao 20cm, úp trên một trụ gỗ chôn chặt dưới gầm sàn. 

Để tạo ra được một sản phẩm gốm phải trải qua nhiều công đoạn, tất cả đều 
làm thủ công như: Giã đất, nặn gốm, phơi và nung. Chẳng hạn như làm chum hay lọ, 
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đầu tiên phải rắc một lớp tro mịn chống dính lên bàn xoay, đặt miếng đất sét lên mặt, 
miết xung quanh cho đất dính chặt vào bàn, dùng gậy gỗ dát mỏng, làm nhẵn mặt 
đáy, sau đó lấy dao tre cắt đáy kết hợp quay bàn xoay thành một vòng tròn quanh 
đáy sản phẩm.  

Sau khi tạo hình hoàn chỉnh sản phẩm rồi phơi hoặc sấy khô thì đến công 
đoạn nung gốm. Đây là khâu quyết định chất lượng sản phẩm. Ban đầu, lò được đốt 
nhỏ lửa để sấy gốm cho khô khi gốm chuyển sang màu hồng lửa, mới tăng thêm củi 
cho gốm chín. Để tạo màu sắc cho gốm, người thợ lấy lá cây dẻ cho vào lò rồi lấp 
cửa, lấp ống khói, trong quá trình ủ, lá dẻ cháy tạo thành khói đen ám vào sản phẩm 
và sinh ra màu xám đen đặc trưng của gốm Mường Chanh. Thời gian nung gốm mất 
một ngày một đêm, sau đó ủ tiếp trong lò tạo độ chắc, bền cho gốm và chờ đến khi 
nguội hẳn mới dỡ lò.  

Sản phẩm gốm của người Thái Mường Chanh thuộc loại gốm trơn, không 
tráng men nhưng nhẹ, bền chủ yếu là gốm gia dụng như: Chum, bình có quai, nồi 
nấu cách thủy, cối... Các sản phẩm làm ra chủ yếu bán cho người dân địa phương và 
phục vụ khách du lịch. “Do những sản phẩm gốm Mường Chanh được làm thủ công 
và không tráng men nên đến nay vẫn được nhiều người tìm mua, nhất là khách du 
lịch”, ông Nam cho biết thêm. 

Mặc dù gốm Mường Chanh vẫn được nhiều người ưa chuộng, nhưng do làm 
gốm tốn nhiều thời gian, công sức nên thế hệ trẻ hiện nay không còn mặn mà với 
nghề gốm truyền thống của dân tộc mình. Cả xã hiện chỉ còn vài gia đình đang gìn 
giữ, lưu truyền nghề gốm của cha ông.  

Chia sẻ về việc bảo tồn nghề gốm truyền thống của địa phương, ông Cầm Văn 
Lãnh, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh cho biết: Thời gian tới, chính quyền địa 
phương sẽ nghiên cứu mở rộng phát triển và bảo tồn nghề gốm thủ công truyền 
thống của dân tộc Thái. Đây cũng là hướng tạo nghề cho lao động địa phương để 
phát triển kinh tế cho người dân. 
 

06. Huyền Trang. XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU 
NÔNG NGHIỆP / Huyền Trang // Thời báo kinh doanh.- Ngày 17/4/2020.- Số 
28.- Tr.12. 
 

Huyện Thuận Châu (Sơn La) là địa phương đạt được những thành 
công không nhỏ sau 10 nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. Có được kết quả này là nhờ huyện đẩy mạnh vấn đề tái 
cơ cấu nông nghiệp để thúc đẩy kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho người dân. 

Theo chính quyền huyện Thuận Châu, địa phương có thế mạnh về phát 
triển nông nghiệp. Việc tái cơ cấu nông nghiệp cũng là bước cần thực hiện trong 
xây dựng nông thôn mới nhằm xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa phát triển 
hiệu quả, bền vững, từ đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. 

ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA 
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Điểm nhấn trong tái cơ cấu nông nghiệp ở Thuận Châu là ngoài chuyển đổi 
cây trồng và vật nuôi, huyện còn chuyển đổi từ nền nông nghiệp nhỏ lẻ, manh 
mún sang nền nông nghiệp hàng hóa; đẩy mạnh sản xuất theo hướng VietGAP, 
hữu cơ và công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng nông sản và thích ứng với thị 
trường. 

Đến nay, hàng trăm ha lúa nương, ngô, sắn kém hiệu quả được chuyển đổi 
sang trồng cây ăn quả, rau màu hay cây công nghiệp lâu năm. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhờ đẩy mạnh tái cơ cấu 
nông nghiệp, năm 2019, toàn huyện trồng mới 595ha cây ăn quả các loại, nâng 
diện tích cây ăn quả lên 3.670ha, sản lượng đạt 8.000 tấn. Đến nay, đã có trên 
226ha cây trồng các loại được cấp chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP; 
27,5ha áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước. 

Để đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, chăm sóc, thu 
hoạch, bảo quản, chế biến..., huyện tạo môi trường thuận lợi về mọi mặt (thủ tục 
hành chính, đất đai...) để doanh nghiệp và hợp tác xã có thể liên kết với các hộ 
dân, từ đó thúc đẩy cả doanh nghiệp, hợp tác xã cùng phát triển hiệu quả. 

Hợp tác xã Trồng rừng kinh tế du lịch sinh thái Huổi Liệp đang quản lý gần 
1.000ha đất trồng rừng, gồm 35ha rừng trồng, 750ha rừng khoanh nuôi bảo vệ. 
Nhờ sự hỗ trợ của địa phương trong việc chuyển đổi đất, hợp tác xã từng bước 
liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, Huổi Liệp hướng 
dẫn thành viên đa dạng các loại cây trồng như: Thông, vối thuốc, sa nhân, sơn 
tra... và có đầu ra ổn định. 

Ngoài ra, hợp tác xã còn triển khai hiệu quả nhiều dịch vụ như: Cung ứng 
vật tư, phân bón; cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, dịch vụ tiêu thụ nông sản... 
mang lại lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 
200 lao động địa phương với thu nhập bình quân mỗi thành viên 4 triệu 
đồng/tháng. 

Hay mô hình của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Pha Đin đã xây 
dựng thành công chuỗi giá trị hàng hóa hiện đại nhờ đẩy mạnh liên kết với doanh 
nghiệp. 

Hợp tác xã đang phát triển hệ thống nhà lưới trên 1.000m2 với các trang 
thiết bị đủ tiêu chuẩn, phần mái được phủ ni lông, xung quanh căng rào lưới chắn 
côn trùng, bên trong nhà lưới xây dựng các giàn thủy canh, cùng các trang thiết bị 
hỗ trợ, như: Quạt làm mát, máy bơm nước tự động, hệ thống phun mưa dùng cho 
mùa hè, hệ thống bóng điện thắp sáng... 

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 

Từ những nỗ lực trong liên kết sản xuất, ngành nông nghiệp trên địa bàn 
huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất đã hình thành tư duy sản xuất an 
toàn, trong đó an toàn lao động và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa 
tập trung, sản phẩm chủ lực. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2020 9

Nhiều chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản từ đó được hình thành như: 
Chuỗi chè, chanh leo, xoài, cam, bơ, thanh long ruột đỏ... Ngoài ra còn có chuỗi 
thủy sản trên diện tích 380ha, sản lượng khai thác đạt khoảng 1.000 tấn. 

Điều đáng quan tâm là việc hình thành nền nông nghiệp hàng hóa trên địa 
bàn huyện có sự đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, hợp tác xã, từ đó hình 
thành mối liên kết 4 nhà bền chặt. 

Các hợp tác xã không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ doanh nghiệp mà còn 
nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các nguồn vốn sự nghiệp từ Chương trình Xây 
dựng nông thôn mới để đầu tư cho sản xuất. 

Các hợp tác xã cũng đảm nhận phát triển các dự án phát triển nông nghiệp 
theo chuỗi giá trị giai đoạn 2018 - 2020, như: Dự án Phát triển sản xuất sản phẩm 
xoài, cam của Hợp tác xã Bản Bon, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thương 
mại Thanh Sơn; Dự án Phát triển sản xuất thủy sản của Hợp tác xã Hồ Quỳnh; Dự 
án phát triển cây dược liệu của Hợp tác xã Pú Chắn (xã Long Hẹ)... 

Nhờ đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, 
đến nay, huyện đã có 39 hợp tác xã đang hoạt động, góp phần nâng cao thu nhập 
của các hộ dân trong sản xuất nông nghiệp. 

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
đã giúp nông nghiệp, nông thôn huyện Thuận Châu chuyển mình mạnh mẽ. Đến 
nay, bình quân toàn huyện đạt 9,18 tiêu chí/xã; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 
xã đang chuẩn bị tổ chức công nhận. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự 
đồng lòng quyết tâm của nhân dân để bức tranh nông thôn của huyện có những 
bước chuyển mạnh mẽ. 

 

07. Tây Bắc. KIẾM 200 TRIỆU ĐỒNG/NĂM TỪ NUÔI TRÂU BÒ VỖ BÉO / 
Tây Bắc // Nông thôn ngày nay.- Ngày 18/4/2020.- Số 94.- Tr.9. 

 

Từ trang trại nuôi trâu, bò nhốt chuồng, mỗi năm cứ “đều như vắt 
chanh”, một nông dân ở Sơn La đã thu lãi 200 triệu đồng. Đây là một trong 
những cách phát triển kinh tế gia đình được đánh giá cao và không bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19. 

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, chị Lò Thị Tinh ở bản 
Khoa (xã Tường Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), kể: “Trước đây, gia đình 
tôi nuôi bò theo phương thức thả rông với vài chục con. Nhưng nuôi theo cách 
này, bò rất hay bị mắc bệnh, chậm lớn, hiệu quả kinh tế đem lại không cao... Sau 
khi đi một vài địa phương tham quan, tôi được các chủ trang trại hướng dẫn cách 
nuôi trâu, bò theo phương thức nhốt chuồng. Tại đây, tôi được chứng kiến những 
đàn bò được nuôi theo phương thức nhốt chuồng có thể trạng “khủng” hơn nhiều 
bò thả rông. Một con bò nuôi đủ tháng, sau khi xuất chuồng bán được giá gấp đôi 
so với bò thả rông”. 
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Quá ấn tượng với trang trại nuôi bò nhốt chuồng, sau khi được tập huấn kỹ 
thuật xây dựng chuồng trại, chăn nuôi bò, trồng cỏ voi, chị Tinh không chút đắn 
đo và quyết tâm làm ăn một cách bài bản. 

“Để có vốn đầu tư chuồng trại, bên cạnh số tiền tiết kiệm được của 2 vợ 
chồng, tôi vay thêm 200 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông 
thôn chi nhánh huyện Phù Yên. Khi có vốn, 2 vợ chồng tôi thuê nhân công xây 
dựng chuồng trại; chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng cỏ voi; mua thêm 
giống bò lai về nuôi” - chị Tinh cho biết. 

Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, hiện đàn bò, trâu nhà chị Tinh đã phát 
triển lên đến cả trăm con. Để cung cấp đủ lượng thức ăn cho đàn trâu bò, chị 
Tinh mở rộng diện tích trồng cỏ voi lên 3ha. 

Theo chị Tinh, ngoài thức ăn chủ yếu là cỏ voi, bò còn ăn thêm rơm khô, 
cám ngô, cây ngô... Muốn đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt phải cung cấp 
thức ăn thường xuyên, không được để bò đói, thỉnh thoảng bổ sung thêm cám 
ngô, sắn... 

“Bên cạnh đó, cần chú trọng khâu phòng trừ dịch bệnh và vệ sinh chuồng 
trại đầy đủ. Riêng chuồng trại nhà tôi, mỗi tuần cứ phải phun khử trùng và dọn 
dẹp chuồng trại một lần. Định kỳ, từ 5 - 6 tháng, tôi tiêm vaccin phòng, chống 
các loại bệnh, như: Lở mồm long móng, tụ huyết trùng...” - chị Tinh tiết lộ. 

Ngoài nuôi bò nhốt chuồng, chị Tinh còn nuôi thêm 40 con trâu. Bình 
quân mỗi năm, chị Tinh xuất bán được hàng chục con trâu, bò ra thị trường với 
doanh thu trên 600 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí thuốc thang, nhân công lao 
động, chị Tinh lãi khoảng 200 triệu đồng. 

Bằng quyết tâm dám nghĩ, dám làm, mấy năm trở lại đây, gia đình chị Lò 
Thị Tinh luôn là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, 
chị Tinh còn sẵn sàng chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi bò nhốt chuồng cho 
các hộ dân có nhu cầu. 

 

08. Lương Thụy Bình. SƠN LA LÊN KẾ HOẠCH BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG 
NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI / Lương Thụy Bình // Khoa học và 
Đời sống.- Ngày 20/4/2020.- Số 48.- Tr.14. 

 

Nhằm hạn chế, giảm thiểu những tác động gây ô nhiễm nguồn nước trong 
công trình thủy lợi, từng bước cải thiện chất lượng nước, tiến tới đảm bảo chất 
lượng nguồn cấp nước đáp ứng yêu cầu của sản xuất, dân sinh, UBND tỉnh Sơn La 
đã ban hành kế hoạch về bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi. 

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà 
soát, triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong phòng 
ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai. Tham 
mưu việc cấp giấy phép và giám sát chặt chẽ việc xả nước thải vào công trình thủy 
lợi theo quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ 
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và các quy định khác có liên quan; chủ trì xây dựng Đề cương tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ nguồn nước tại công trình thủy 
lợi. 

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì tổ chức 
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm xả nước thải vào công trình thủy lợi. Xây dựng, 
cập nhật cơ sở dữ liệu về bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy 
lợi, gồm: Hiện trạng chất lượng nước; tình hình vi phạm, xử lý vi phạm về xả nước 
thải gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi; tình hình cấp phép, thực 
hiện giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sơn La cũng giao UBND các huyện, thành phố; 
các tổ chức, cá nhân, đơn vị khai thác công trình thủy lợi xây dựng quy chế phối 
hợp giữa các địa phương, đơn vị trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi 
phạm, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi thuộc địa phương mình 
quản lý. 

Mặt khác, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác 
công trình thủy lợi; các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý khai thác công trình thực 
hiện thông tin, truyền thông điểm, định kỳ về thực trạng chất lượng nước, tình hình 
vi phạm và xử lý vi phạm. Công khai hóa các thông tin, dữ liệu liên quan đến tình 
hình ô nhiễm và các tổ chức, cá nhân có nguồn xả thải vào công trình thủy lợi mà 
có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước trên các phương tiện thông tin đại chúng để 
nhân dân biết cùng tham gia giám sát. 

Đồng thời, tổ chức quan trắc, giám sát chất lượng nước trong các hệ thống 
công trình thủy lợi được giao quản lý, đặc biệt là tại các điểm tiếp nhận nguồn xả 
nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. Tăng cường giám sát nguồn thải của các 
nhà máy, xí nghiệp, cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; chất thải 
phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và sinh hoạt của các hộ 
dân, kịp thời phát hiện vi phạm về xả thải vào công trình thủy lợi, thông báo và 
phối hợp với cấp có thẩm quyền để xử lý. 
 

09. Xuân Trường. HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN HÁT LÓT (SƠN LA) : GIÚP 
NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO / Xuân Trường // 
Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 23/4/2020.- Số 1329.- Tr.6. 

 

Từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, đời sống của hội viên và gia đình 
cựu chiến binh thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La được nâng lên rõ rệt. 
Năm 2019, thu nhập bình quân của cựu chiến binh thị trấn đạt 40 triệu 
đồng/người/năm. Toàn thị trấn còn 5 hộ gia đình hội viên nghèo đa chiều (chiếm tỷ 
lệ 0,7%), giảm 2 hộ so với năm 2018; hộ gia đình cựu chiến binh có mức sống khá, 
giàu đạt 68%; không còn hội viên ở nhà tạm, dột nát; 100% gia đình hội viên đạt 
gia đình văn hóa. 
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Đó là kết quả của nhiều hoạt động tích cực trong giúp nhau xóa đói, giảm 
nghèo, phát triển kinh tế trong phong trào thi đua của hội cựu chiến binh thị trấn. 
Từ phong trào này, nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Qua 
đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên toàn thị trấn. 

Trước tiên, hội cựu chiến binh thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội 
viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hội phối hợp với các ngành chức năng huyện Mai Sơn 
mở các lớp tập huấn về vay vốn cho hội viên và kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi... 
Đồng thời là tổ chức hội nghị đầu bờ, tham quan mô hình cựu chiến binh làm kinh 
tế giỏi trong huyện và trong, ngoài tỉnh. Qua đó giúp cho hội viên nâng cao nhận 
thức, tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, kinh 
nghiệm quản lý kinh tế, phát triển mô hình sản xuất phù hợp với khả năng điều 
kiện, thổ nhưỡng của từng hộ. 

Hội chủ động phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội 
huyện, hướng dẫn hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi chính sách, sự hỗ trợ của tỉnh 
đối với chương trình đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm... Đến 
nay, hội nhận ủy thác với tổng dư nợ trên 2,2 tỷ đồng, xây dựng quỹ hội được 710 
triệu đồng, bình quân gần 1 triệu đồng/hội viên, tạo điều kiện giúp đỡ một số gia 
đình hội viên nghèo với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm, góp 
phần ổn định đời sống gia đình hội viên. Ngoài ra, hội cựu chiến binh thị trấn còn 
luôn quan tâm, làm tốt công tác khen thưởng, tuyên dương các hộ cựu chiến binh 
làm kinh tế giỏi, tích cực hỗ trợ hội viên con giống, vốn vay trong sản xuất trồng 
trọt, chăn nuôi. 

Từ những phong trào thi đua do hội cựu chiến binh phát động, đã xuất hiện 
nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, như trang trại của cựu chiến binh Trần Bá 
Cường ở tiểu khu 1, anh mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản 
xuất theo chương trình VietGAP để xây dựng thương hiệu quả na trên đất Mai Sơn. 
Với 6ha đất anh trồng đan xen các loại cây ăn quả như Na, nhãn, xoài, thanh long, 
bưởi, mít trừ chi phí, mỗi năm thu lãi gần 1 tỷ đồng, riêng tiền thu hoạch na từ 800 
đến 900 trăm triệu đồng. Na của anh được người tiêu dùng cả nước biết đến, tạo 
việc làm, thu nhập ổn định cho 8 lao động là con, em cựu chiến binh. Trang trại của 
cựu chiến binh Trần Văn Hiệp mạnh dạn đưa giống xoài Úc vào trồng đem lại hiệu 
quả kinh tế cao, thường xuyên tạo việc làm, thu nhập ổn định từ 3 - 5 triệu 
đồng/tháng cho 5 lao động, chủ yếu là con em cựu chiến binh. Ngoài ra còn nhiều 
cựu chiến binh phát triển kinh tế bằng kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi thu 300 - 400 
trăm triệu đồng/năm. 

Đồng chí Đèo Đức Thun - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mai Sơn, cho 
biết: “Chính nhờ sự nỗ lực của các cựu chiến binh và sự hỗ trợ, giúp nhau phát triển 
kinh tế của toàn thể hội viên cựu chiến binh trong thị trấn, những năm qua, phong 
trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đá tạo nên sự gắn kết 
trong hội viên, giữa hội viên với tổ chức hội, thu hút cựu chiến binh vào hội ngày 
càng đông”. 
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Kết quả trong xóa nghèo, vươn lên phát triển kinh tế của cựu chiến binh thị 
trấn Hát Lót đã khẳng định vai trò, vị trí của những người lính trên mặt trận mới, 
mặt trận lao động sản xuất, chiến thắng đói nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

 

10. Thủy Ngân. CHIỀNG PẰN MỞ RỘNG VÙNG TRỒNG RAU SẠCH / 
Thủy Ngân // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/4/2020.- Số 98.- Tr.13. 

 

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Chiềng Pằn (Yên Châu, Sơn La) đã 
tập trung phát triển rau an toàn, tạo sản phẩm sạch cung cấp cho thị trường, giúp bà 
con có nguồn thu nhập đáng kể. 

Chiềng Phú là bản có diện tích trồng rau an toàn lớn nhất của xã Chiềng Pằn 
với 20ha. Trước đây, hầu hết các hộ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ theo hướng tự phát, 
do đó, năng suất, sản lượng thấp, đầu ra của sản phẩm bấp bênh. Nhận thấy nhu cầu 
lớn rau sạch của thị trường, một số hộ đã liên kết thành lập hợp tác xã trồng rau an 
toàn theo quy trình VietGAP nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Ông Hà Văn Dự - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Chiềng Phú, cho biết: 
Hợp tác xã thành lập tháng 9/2015, với 9 thành viên, quy mô sản xuất 5ha, các hộ 
đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trồng rau an toàn từ khâu làm đất đến thu 
hoạch, hạn chế tối đa sử dụng phân bón hóa học, sử dụng chủ yếu là phân vi sinh 
để bón lót. Hầu hết thuốc bảo vệ thực vật đều có nguồn gốc sinh học, sau khi phun 
thuốc 7 - 10 ngày mới tiến hành thu hoạch rau. Ngoài ra, nguồn nước tưới rau cũng 
được sử dụng bằng nước giếng khoan không ô nhiễm. Sản phẩm rau của hợp tác xã 
được xuất bán cho các trường học bán trú trên địa bàn huyện, trong tỉnh, Hà Nội, 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và cả thương lái bên Lào đến tận 
vườn thu mua. Năm 2019, hợp tác xã bán ra thị trường 200 tấn rau, củ thu trên 1,5 
tỷ đồng. 

Ông Đào Xuân Dũng - Chủ tịch UBND xã Chiềng Pằn, cho biết: Hiện, toàn 
xã có trên 30ha rau an toàn tập trung nhiều nhất ở bản Chiềng Phú và Chiềng Thi. 
Nhiều hộ dân ở các bản lân cận hiện cũng đã chủ động chuyển đổi đất lúa kém hiệu 
quả sang trồng rau. 
 

11. Lê Bền. CÂY ĂN QUẢ SƠN LA DỰ BÁO ĐƯỢC MÙA LỚN / Lê Bền // 
Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 23/4/2020.- Số 82.- Tr.3. 
 

Nhiều loại cây ăn quả, đặc biệt là xoài tại vựa trái cây tỉnh Sơn La dự 
báo sẽ được mùa lớn trong niên vụ năm 2020. 

XOÀI ĐƯỢC MÙA CHƯA TỪNG CÓ 

Dẫn chúng tôi rảo quanh khu đồi cây ăn quả bát ngát rộng gần 30ha tại Tiểu 
khu Nà Sản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn), anh Nguyễn Văn Phòng, chủ nhân 
có thâm niên trồng cây ăn quả tại đây đánh giá: Đây là năm mà xoài tại Sơn La ra 
quả sai nhất từ trước đến nay. 
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Theo anh Phòng, năm nay, thời tiết từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 tại 
Sơn La ít mưa, tuy nhiên do mùa đông kéo dài, nên xoài ra hoa đậu quả đặc biệt 
sai. Bên cạnh đó, do nắng hạn cuối năm 2019, mùa mưa 2020 tại Sơn La năm nay 
cũng đến muộn hơn mọi năm nên xoài cũng ra hoa không tập trung, mà ra hoa đậu 
quả rải rác gồm nhiều trà. 

Điều này sẽ khá thuận lợi cho thu hoạch rải vụ, tránh được áp lực xoài chín 
tập trung. Hiện tại, một số diện tích xoài trồng tập trung tại huyện Yên Châu và 
Mai Sơn đã cho thu hoạch bói, tuy nhiên vẫn có những trà xoài ra hoa muộn, mới 
đậu quả. 

Theo ông Dương Gia Định, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật Sơn La: Những năm gần đây, diện tích xoài của tỉnh Sơn La liên tục tăng 
mạnh, với diện tích tăng thêm từ 1 - 2 nghìn ha/năm. Đến năm 2020, tổng diện tích 
xoài của Sơn La đã đạt khoảng trên 16 nghìn ha. Trong đó bên cạnh các diện tích 
xoài bản địa tại huyện Yên Châu đang được đầu tư thâm canh, ghép cải tạo, các 
diện tích xoài giống mới được trồng tập trung tại huyện Mai Sơn. 

Niên vụ năm 2020, các diện tích xoài được trồng mới từ giai đoạn 2016 -
2017 đã bước vào giai đoạn cho thu hoạch rộ, vì vậy cùng với việc xoài được mùa 
lớn, dự kiến tổng sản lượng xoài toàn tỉnh sẽ tăng từ 25 - 30% so với năm 2019 với 
khoảng 192 nghìn tấn, trong đó có ít nhất khoảng 40 nghìn tấn đủ điều kiện xuất 
khẩu. 

Mặc dù từ đầu năm 2020 đến nay, tại Sơn La đã xảy ra từ 2 - 3 đợt mưa đá, 
kèm dông lốc, gây thiệt hại (rụng quả) đáng kể cho một số diện tích cây ăn quả, tuy 
nhiên theo đánh giá chung, đây sẽ là năm được mùa của nhiều loại cây ăn quả chủ 
lực của tỉnh Sơn La như xoài, nhãn, các loại cây có múi, mơ, mận... 

Đối với nhãn, hiện đã kết thúc vụ ra hoa, đang giai đoạn đậu quả non. Theo 
đánh giá sơ bộ của các nhà vườn, năm nay nhãn ra hoa đậu quả muộn hơn mọi 
năm. Do năm 2019 nhãn Sơn La được mùa, nên năm nay nhãn đậu quả không sai 
bằng năm ngoái, tuy nhiên theo đánh giá ban đầu, tỉ lệ ra hoa đậu quả của các vùng 
nhãn tập trung tại Sông Mã, Mai Sơn đều đạt trên 70% so với niên vụ năm 2019 
nên cơ bản vẫn là năm được mùa, đồng thời có thể giữ được mức giá bán cao hơn 
năm ngoái. 

Theo đánh giá ban đầu, tổng sản lượng nhãn của tỉnh Sơn La năm 2020 ước 
sẽ đạt khoảng trên 215.000 tấn, trong đó ít nhất khoảng 60 nghìn tấn đủ tiêu chuẩn 
xuất khẩu. 

VỰA CÂY ĂN QUẢ LỚN 

Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, đến năm 2020, 
tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt khoảng 100.000ha (sơn tra: 27.800ha, cây ăn 
quả khác: 72.200ha), trong đó: Diện tích xoài khoảng gần 18.000ha, sản lượng 
192.000 tấn, nhãn gần 20.000ha, sản lượng ước 215.700 tấn; mận, mơ khoảng 
10.400ha, sản lượng 100.094 tấn; chuối 6.000ha, sản lượng 72.000 tấn; cây có múi 
(cam, quýt, chanh, bưởi) khoảng 9.000ha, sản lượng 135.000 tấn... 
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Tính đến tháng 10/2019, tổng diện tích chuyển đổi diện tích từ đất dốc canh 
tác cây lương thực, các loại cây công nghiệp hiệu quả thấp trên địa bàn để thực hiện 
chuyển đổi sang trồng cây ăn quả đạt trên 33.189ha, trong đó chuyển từ đất trồng 
lúa nương 1.259ha, đất trồng ngô 30.599ha, đất trồng sắn 716ha, đất trồng cà phê 
615ha sang trồng cây ăn quả. 

Các diện tích cây ăn quả chuyển đổi từ cây trồng kém giá trị đã cho thu nhập 
rất cao như chanh leo tím và bơ ghép 600 triệu đồng/ha/năm; xoài ghép 500 triệu 
đồng/ha/năm; nhãn ghép 360 triệu đồng/ha/năm; na hoàng hậu ghép tới 1 tỷ 
đồng/ha/năm... 

Hiện Sơn La vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông 
nghiệp - Phát triển nông thôn) nhằm duy trì và xúc tiến cấp mới mã số vùng trồng 
cho nhiều loại cây ăn quả phục vụ xuất khẩu sang các thị trường. Cụ thể đến đầu 
năm 2020, toàn tỉnh đã được Cục Bảo vệ Thực vật cấp 119 mã số vùng trồng cây 
ăn quả phục vụ xuất khẩu. 

Trong đó, tổng số mã vùng trồng cây ăn quả đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc là 68 mã, với tổng diện tích đã được cấp mã 3.290ha (sản lượng 
quả ước đạt 47.390 tấn), bao gồm: Nhãn 45 mã số vùng trồng, diện tích 2.227ha 
(sản lượng 33.411 tấn); xoài 22 mã số với diện tích 983ha (sản lượng 12.779 tấn); 
thanh long 1 mã với diện tích 80ha (sản lượng 1.200 tấn). 

Bên cạnh thị trường chủ lực Trung Quốc, tổng số mã số vùng trồng cây ăn 
quả đã được cấp để xuất khẩu sang thị trường khác như Úc, Mỹ... là 51 mã, với 
tổng diện tích 344ha (trong đó xoài 14 mã, diện tích 103ha; nhãn 34 mã, diện tích 
207ha; mận 2 mã, diện tích 27ha; bơ 1 mã với diện tích 6ha). 

Cùng với hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, Sơn La đang 
thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư sâu vào chế biến các sản phẩm trái cây 
trên địa bàn tỉnh. 

Nhà máy chế biến chanh leo của Tập đoàn Nafoods tại huyện Mộc Châu đã 
hoàn thành đi vào hoạt động; Nhà máy Chế biến quả, đồ uống nước hoa quả công 
nghệ cao của Tập đoàn TH tại huyện Vân Hồ đang xây dựng và sắp đi vào hoạt 
động; Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Ninh Bình và Công ty 
GreenPath đang triển khai quy trình đầu tư nhà máy sơ chế, bảo quản chế biến quả 
tại huyện Mai Sơn... 

Ngoài ra, Sơn La cũng đang kêu gọi, thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp 
như Công ty Cổ phần Lavifood, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Tâm Hữu Dũng... đầu tư phát triển các vùng trồng cây ăn quả gắn 
với xây dựng nhà máy bảo quản, chế biến quả ứng dụng công nghệ cao...  

“Ước năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu được hơn 20 nghìn tấn quả 
các loại (trong đó xoài 6.000 tấn; nhãn 7.400 tấn; chanh leo 2.000 tấn; chuối hơn 
4.300 tấn; mận hậu hơn 900 tấn...) cho thị trường một số nước như Trung Quốc, 
Hoa Kỳ, Anh, Australia, các nước EU, Cam-puchia... với giá trị khoảng 17,7 triệu 
USD”. 
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“Bên cạnh cung ứng cho thị trường tiêu thụ quả trong và ngoài tỉnh, đến 
năm 2019, Sơn La đã có các diện tích cây ăn quả đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện 
xuất khẩu quả sang thị trường Úc, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc với 
khoảng 300 - 500ha, bao gồm các loại quả như nhãn, xoài, chanh leo, chuối, 
mận,bơ...”. 

 

12. Minh Nghĩa. “BÓNG HỒNG” TẠI KHU CÁCH LY / Minh Nghĩa // Quân 
khu 2.- Tháng 4/2020.- Số 1085.- Tr.1, 2. 

 

Nhận được thông báo 21 giờ đêm xe ca sẽ chở công dân Việt Nam từ 
khu vực biên giới tiếp giáp nước bạn Lào về đơn vị thực hiện cách ly, Thượng 
úy quân nhân chuyên nghiệp Lèo Thị Mòn tất tả chuẩn bị vật dụng y tế và tâm 
thế đón đoàn. Đợi đến gần 3 giờ sáng hôm sau, chiếc xe ca chầm chậm lăn 
bánh tiến vào doanh trại. Mặc dù thấm mệt sau một đêm thức trắng chờ đợi, 
tuy nhiên chị Mòn và bộ phận phục vụ, ai nấy đều cảm thấy rất vui vẻ.        

 Hơn 1 tháng nay, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lèo Thị Mòn, nhân 
viên Quân y, Ban Hậu cần, Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La) 
ngày nào cũng có mặt, túc trực tại đơn vị chăm sóc sức khỏe cho công dân về cách 
ly tại đây. Gần 20 năm gắn bó với ngành y, công việc thường nhật của chị Mòn là 
tham mưu với đảng ủy, chỉ huy trung đoàn về công tác chăm sóc sức khỏe cho cán 
bộ, chiến sỹ và làm công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong đơn vị. 
Đảm nhiệm công việc đặc biệt này cũng có lúc chị cảm thấy nguy nan, vất vả, tuy 
nhiên chị Mòn và lực lượng phục vụ tại đây đều cảm thấy hạnh phúc, ấm lòng khi 
được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho công tác phòng, chống 
dịch bệnh. 

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lèo Thị Mòn chia sẻ: “Công việc của 
tôi tại đây là đăng ký, theo dõi sức khỏe công dân đến cách ly; đồng thời kịp thời 
phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 báo cáo chỉ huy để có hướng giải quyết. 
Công dân đến đây cách ly có đầy đủ thành phần, lứa tuổi. Ngoài việc chuyên môn 
được phân công, ở đây tôi còn đảm nhiệm thêm nhiều việc khác, như trường hợp 
cháu bé Lù A Cường, con chị Và Thị Cho, nhà ở Chiềng Sơn, Mộc Châu (Sơn La) 
mới lên 1 tuổi, cách ly tại đây cháu không ăn được cơm theo tiêu chuẩn, nên có lúc 
tôi đảm nhiệm luôn việc bón cháo cho cháu”... 

Đại tá Nguyễn Thế Thìn, Phó trưởng Phòng Quân y, Cục Hậu cần Quân khu 
cho biết: “Chị em phụ nữ làm công tác bảo đảm, phục vụ tại khu vực cách ly ở các 
đơn vị cũng có nhiều khó khăn, nỗi niềm riêng, nhưng chị em đều nỗ lực, cố gắng 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.  
 

13. Cẩm Hà. CÓ ĐỊA PHƯƠNG VẪN TẠM DỪNG VẬN CHUYỂN HÀNH 
KHÁCH CÔNG CỘNG / Cẩm Hà // Lao động.- Ngày 24/4/2020.- Số 93.- Tr.3. 
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Theo tìm hiểu của phóng viên báo Lao động, một số địa phương hiện 
vẫn rất thận trọng khi nới lỏng hoạt động giao thông vận tải sau thời gian giãn 
cách xã hội, thậm chí có địa phương vẫn tạm dừng vận chuyển hành khách 
công cộng trên địa bàn. 
 

... Tại tỉnh sơn La, kể từ ngày 23/4, tỉnh này giữ nguyên số chuyến khai thác 
trên các tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh (trừ tuyến Sơn La - Phù Yên), đồng thời 
giữ nguyên số chuyến, tần suất chạy xe trên các tuyến buýt đang khai thác. Tuy 
nhiên với các xe hợp đồng, Sơn La chỉ cho phép thực hiện hợp đồng vận chuyển 
trong phạm vi nội tỉnh. 

 Các phương tiện được phép vận chuyển khách phải tiếp tục thực hiện các 
biện pháp phòng chống dịch Covit-19 cũng như không vận chuyển quá 50% số ghế 
theo thiết kế của phương tiện và không quá 20 người trên một chuyến vận chuyển; 
bố trí hành khách ngồi giãn cách, xen kẽ giữa các hàng ghế, đảm bảo giữ khoảng 
cách hợp lý, an toàn. 

 

14. Duy Tiến. UỐNG NHẦM THUỐC HỖ TRỢ CAI NGHIỆN METHADONE, 
BÉ TRAI 4 TUỔI NGUY KỊCH / Duy Tiến // An ninh thủ đô.- Ngày 26/4/2020.- 
Số 765.- Tr.8. 
 

Thấy chai nước màu hồng bắt mắt để trong tủ, cháu bé 4 tuổi tưởng là 
siro nên lấy ra uống rồi lịm dần đi, lúc này gia đình mới tá hỏa phát hiện đó 
chính là chai thuốc Methadone của người chú mới qua đời... 

Các bác sỹ tại Trung tâm Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương 
vừa tiếp nhận cấp cứu bé trai 4 tuổi ở Mộc Châu (Sơn La) được chuyển xuống 
trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc hỗ trợ cai nghiện các dạng chất ma 
túy Methadone. 

Theo lời kể từ phía gia đình bệnh nhi, chú ruột của cháu bé (sống cùng nhà) 
vốn nghiện chất kích thích, có sử dụng thuốc Methadone đã được pha loãng, đựng 
trong chai nhựa trong, bảo quản trong tủ thuốc gia đình không có khóa. Mới đây, 
người chú qua đời nhưng gia đình vẫn chưa vứt thuốc. Thấy chai nhựa có màu 
hồng, bé 4 tuổi nhầm tưởng là siro nên lấy ra uống. Gần 30 phút sau, người mẹ 
phát hiện thấy con lơ mơ rồi lịm dần đi. 

Trẻ được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, đặt nội khí quản, thở máy 
và chuyển tiếp xuống Bệnh viện Nhi Trung ương. Tình trạng lúc này rất nặng, trẻ 
đã hôn mê sâu. Theo ThS. BS Phan Thị Tâm, Trưởng khoa Chống độc, Trung 
tâm Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, qua xét nghiệm nước tiểu 
của bệnh nhi cho thấy đây là một trường hợp ngộ độc chất gây nghiện. Chất độc 
này chủ yếu gây ức chế hô hấp và rối loạn tri giác khiến bé rơi vào tình trạng hôn 
mê sâu. 

Trẻ đã được điều trị tích cực, thở máy kết hợp bài niệu tích cực để tăng thải 
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chất độc qua đường nước tiểu, kháng sinh chống bội nhiễm, dinh dưỡng hợp lý. 
Sau 2 ngày chăm sóc tích cực, trẻ dần tỉnh hơn, hiện đã ổn định. 

  
15. Đỗ Kiều. NHỮNG NGƯỜI “ĐỔI ĐỜI” NHỜ NGHĨ KHÁC, MÊ LẠ : LÀM LIỀU 
BỎ VIỆC 8 TRIỆU VỀ QUÊ TRỒNG DÂU KẾT HỢP DU LỊCH, LÃI 500 
TRIỆU ĐỒNG/NĂM / Đỗ Kiều // Đời sống và hôn nhân.- Ngày 27/4/2020.- Số 
34.- Tr.16. 
 

Không chỉ trồng dâu tây rồi thu hoạch bán như thông thường, anh Tài 
còn kết hợp làm du lịch, mở cửa vườn dâu cho du khách vào thăm quan. 

Khi từ bỏ công việc mức lương 8 triệu đồng/tháng ở thành phố để về quê “làm 
lại”, không ít người can ngăn và cho rằng anh Trần Tuấn Tài (xã Đông Sang, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La) làm liều. Nhưng nhìn thấy thành quả của anh hôm nay, mọi 
người đã phải thán phục trầm trồ về chàng “soái ca nhà người ta” này. 

TẬN DỤNG ĐẤT ĐAI 

Anh Trần Tuấn Tài hiện đang làm chủ nông trại dâu tây 1,5ha, một mô hình 
kết hợp du lịch và nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Đông Sang, 
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nhìn cách anh chăm sóc vườn dâu một cách tỉ mỉ, 
cách anh thể hiện là một người am hiểu về việc trồng dâu ít ai ngờ rằng trước đây 
anh có một công việc chẳng liên quan gì tới lĩnh vực này. Được biết, thời gian trước 
anh Trần Tuấn Tài làm việc cho 1 công ty ở Hà Nội, với mức lương 8 triệu 
đống/tháng. Sau khoảng 14 năm làm việc, tích lũy được 1 số vốn kha khá, anh Tài 
quyết định bỏ công việc nơi thành phố chật hẹp, về quê làm giàu từ nông nghiệp. Và 
thế là anh Tài trở về nhà, đầu tư trồng dâu tây. “Thời điểm tôi bỏ công việc ở Hà Nội 
về nhà trồng dâu tây, nhiều người thân bạn bè cũng can ngăn, nhưng tôi đều bỏ ngoài 
tai và quyết tâm làm đến cùng...”. Anh Tài tâm sự, thời điểm đó, có không ít người 
đã tỏ ra hoài nghi, không tin tưởng vào lựa chọn của anh. 

Anh Trần Tuấn Tài suy nghĩ: “Tại sao mình có đất đai mà không tận dụng để 
phát triển kinh tế, tạo 1 vùng dâu tây rộng lớn để thu hút khách du lịch đến tham 
quan, trải nghiệm. Đồng thời, quảng bá hình ảnh dâu tây và con người Mộc Châu 
đến với bạn bè trong nước và quốc tế!”. Dám nghĩ dám làm, anh Tài bắt tay vào xây 
dựng nông trại trồng dâu tây Hana trên phạm vi 1,5ha. Tuy nhiên hành trình gây 
dựng nông trại dâu tây của anh Tài cũng gặp không ít khó khăn. Công việc chăm sóc 
dâu tây tưởng chừng như đơn giản, nhưng để dâu tây phát triển xanh tốt, cho quả 
chất lượng cao thì không phải cứ muốn là làm được. “Mới đầu trồng dâu tây tôi gặp 
khá nhiều khó khăn, do chưa có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt”, anh Tài tâm sự 
về những ngày đầu khó khăn. 

Để khắc phục những hạn chế của bản thân, anh Tài mày mò trên mạng 
Internet tìm hiểu về kỹ thuật trồng dâu tây, từ quá trình chăm sóc cho tới tưới tiêu, 
bón phân. Sau đó, anh Tài bỏ thời gian và công sức áp dụng chính xác từng bước 
trong quy trình trồng nghiêm ngặt. Vì vậy mà vườn dâu tây Hana của anh năm nào 
cũng tươi tốt và cho sai quả. “Tôi lắp đặt hệ thống nước tưới tự động khắp vườn dâu 
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tây để tiện lợi cho việc tưới tiêu, chăm bón một cách bài bản, nhờ đó mà vườn dâu 
tây của gia đình tôi luôn xanh tốt và cho quả chất lượng”, anh Trần Tuấn Tài tiết lộ. 

KHI NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP VỚI DU LỊCH 

Hiện nay vườn dâu tây của anh Tài được trồng theo hướng VietGAP, nên chất 
lượng quả luôn đảm bảo yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm. Quả dâu tây Hana cũng 
rất đỏ, mọng, thơm ngon nên được nhiều khách hàng ưa chuộng và đánh giá cao. 
Hàng năm cứ đến vụ thu hoạch quả, rất đông khách hàng và tiểu thương ngoài 
huyện, thành phố và các tỉnh dưới xuôi đến tận vườn gia đình anh thu mua. Không 
chỉ trồng dâu tây rồi thu hoạch bán như thông thường, anh Tài còn kết hợp làm du 
lịch, mở cửa vườn dâu cho du khách vào thăm quan. 

Du khách đến Mộc Châu rất yêu thích việc tự tay vào vườn hái những quả dâu 
tây chín, căng mọng, thơm lừng nên vườn dâu tây nhà anh Tài luôn thu hút rất đông 
khách thăm quan. Vào những kỳ nghỉ lễ và ngày cuối tuần, du khách tìm đến vườn 
dâu trải nghiệm, chụp ảnh, ra vào nườm nượp. “Năm nay thời tiết ủng hộ, vườn dâu 
tây ra hoa kết trái rất đều, hứa hẹn sẽ cho sản lượng cao. Tôi trồng dâu tây không 
dùng chất bảo quản và hóa học, nên chất lượng quả luôn đảm bảo, dâu tây thu 
hoạch đến đâu là bán hết đến đó. Dâu tây tôi bán tại vườn cho khách du lịch đến 
trải nghiệm hái quả với giá 300.000 đồng/kg, còn bán buôn xuống các tỉnh dưới 
xuôi là 200.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, 1 năm tôi lãi hơn 500 triệu đồng từ 
dâu tây”, anh Tài thật thà tiết lộ. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Tài còn tạo công ăn việc làm thường xuyên 
cho 10 người công nhân ở địa phương với mức lương 4 triệu - 5 triệu đồng/tháng. 
Sắp tới anh Tài còn dự định sẽ mở rộng vườn dâu tây và đầu tư thêm mô hình nhà 
kính để trồng dâu công nghệ cao. Nhờ dám nghĩ, dám làm, biết nắm bắt thời cơ và 
lựa chọn đúng hướng để đầu tư, đến thời điểm này, anh Tài có thể tự tin khẳng định 
quyết định rời thành phố về quê trồng dâu của anh là hoàn toàn đúng đắn. 

TRỒNG DÂU THẾ NÀO CHO NĂNG SUẤT CAO? 

Dâu Tây là giống không khó trồng, nhưng người trồng phải hiểu được đặc 
tính và biết cách chăm sóc sẽ mang lại năng suất cao. Theo kinh nghiệm trồng dâu 
tây của anh Tài, trồng dâu tây khâu quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của 
dâu tây, đó chính là khâu chọn giống. Cây giống phải khỏe mạnh mới có khả năng 
đề kháng bệnh cao. Dâu tây có rất nhiều giống khác nhau như Mỹ, Nhật, Úc, New 
Zealand... Hầu hết các giống dâu tây này đều cho hoa và quả quanh năm. Tuy 
nhiên, mỗi loại lại có đặc tính sinh lý và điều kiện nhiệt độ khác nhau, việc lựa 
chọn giống dâu tây phải dựa vào các yếu tố như hạt phải có tỷ lệ nảy mầm cao, còn 
chọn cây phải từ 10 - 15cm chắc khỏe, không sâu bệnh, cây phát triển đều. 

Về thời vụ, bạn có thể trồng dâu tây quanh năm nhưng thời điểm thích hợp 
nhất vẫn là khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 và tháng 5. Sau khoảng 2 tháng, bạn 
có thể thu hoạch những trái dâu chín mọng đầu tiên. Khi làm đất phải đảm bảo độ 
tơi xốp, phù hợp nhất là đất hữu cơ, hoặc có thể là đất thịt nhẹ giàu dinh dưỡng, 
sạch và giữ được ẩm cũng như thoát nước tốt. Trong quá trình chăm sóc dâu tây, 
người trồng phải dùng các loại phân vi sinh, phân hữu cơ và kết hợp với phân 
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chuồng tưới cho dâu tây. Bón phân đúng liều lượng theo từng giai đoạn phát triển 
của cây. Mỗi ngày anh tưới nước từ 2 - 3 lần cho vườn dâu tây, tùy theo điều kiện 
thời tiết, vào buổi sáng sớm hoặc chiều tắt nắng. 

Để cây dâu tây có thể sinh trưởng mạnh và ổn định trong giai đoạn đầu nên 
ngắt bỏ chùm hoa đầu tiên để tăng cường sinh trưởng và ức chế cho lần sau cây ra 
hoa sẽ cho hiệu quả cao hơn. Nên đặt chậu dâu tây ở vị trí có nhiệt độ từ 7 - 30 độ, 
thoáng mát, nhiều ánh sáng để cây phát triển. Tuy nhiên, cần lưu ý thời gian chiếu 
sáng cho dâu tây không quá 12 giờ/ngày. Để hạn chế tình trạng cây bị sâu bọ và dễ 
theo dõi, cần cắt tỉa lá khi cây mọc lá dày hoặc tách cây non ra chậu mới. Khi cây 
ra hoa, quả bạn cần lưu ý tiêu diệt kiến, côn trùng vì chúng tấn công ăn hoa và quả 
rất nhanh. Nếu bảo đảm được các yếu tố trên, cây dâu tây sẽ sinh trưởng và sản 
lượng quả rất cao.  
 

16. Phạm Quỳnh. MƯỜNG CƠI : DIỆN MẠO NÔNG THÔN MỚI KHỞI SẮC 
NHỜ VAI TRÒ DẪN DẮT CỦA NHỮNG BÍ THƯ VÀ TRƯỞNG BẢN / 
Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 4/2020.- Số 15.- Tr.52-54. 
 

Tháng 11 năm 2019, Mường Cơi là xã thứ 3 trong huyện được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới - về đích trước 01 năm so với Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ xã đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,2%, thu nhập bình quân đầu 
người đạt 33,5 triệu đồng/năm. Đặc biệt, Mường Cơi trở thành địa phương 
dẫn đầu toàn huyện về diện tích (255ha) và sản lượng cây ăn trái có múi với 
hàng chục hộ có thu nhập từ 100 - 700 triệu đồng mỗi năm; xuất hiện nhiều hộ 
chăn nuôi lợn quy mô lớn mỗi năm xuất bán từ 25 - 30 tấn. 

Mường Cơi là xã vùng II thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La với diện tích tự 
nhiên 6.475,59ha, có 7.399 khẩu thuộc 4 dân tộc là Mường, Kinh, Dao, Mông cùng 
sinh sống ở 16 bản, 1.689 hộ. 

Cách đây hơn 10 năm, khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, cả xã có 23,8% hộ 
nghèo; thu nhập bình quân đầu người 8,4 triệu đồng/năm; người dân sinh sống chủ 
yếu bằng nghề trồng rừng, trồng chè, chăn nuôi, một số kinh doanh buôn bán, làm 
dịch vụ vận tải và trồng cây ăn quả... nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, chưa tạo ra sản phẩm 
hàng hóa, hiệu quả kinh tế không cao. 

Theo ông Hà Văn Phương (Bí thư Đảng ủy xã Mường Cơi), diện mạo nông 
thôn mới của xã khởi sắc lên rõ rệt không thể không nhắc đến vai trò dẫn dắt, tiên 
phong gương mẫu của các bí thư chi bộ và trưởng bản. Tiêu biểu như: Đảng viên 
Nguyễn Đức Cường - Bí thư Chi bộ bản Nghĩa Hưng, bà Nguyễn Thị Oanh - nguyên 
Trưởng bản Văn Tân, đảng viên Đinh Văn Cường - Bí thư Chi bộ bản Ếch... 

TRƯỞNG BẢN TIÊN PHONG LÀM ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI 

Năm 2013, cả 02 nhánh đường nông thôn mới đầu tiên của xã dài 300m được 
hoàn thành nối vào Quốc lộ 37 đều thuộc bản Ếch - bản 100% hộ đồng bào dân tộc 
Mường. Đây là thành quả sau hơn 4 tháng họp bàn và kiên trì vận động của Chi bộ 
bản Ếch; trong đó, đảng viên Đinh Văn Cường khi ấy là trưởng bản giữ vai trò khởi 
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xướng, người đã tận tụy đến từng nhà, từng xóm nghe bà con nói và nói cho bà con 
thông. 

Ông Cường nhớ lại, ngay sau khi lên xã lĩnh hội chủ trương, ông đã nêu vấn 
đề làm đường nông thôn mới tại cuộc họp chi bộ bản, được 22/22 đảng viên trong 
chi bộ thống nhất cao, ông liền sốt sắng tổ chức họp dân, nhưng kết quả không 
thành... do bà con chưa thấy hết được lợi ích của việc đóng góp và hiến đất mở 
đường. Xác định được nguyên nhân, ông và các đảng viên đã chia nhau tới các xóm 
dân cư trong bản để phân tích cho bà con hiểu; nhưng cũng phải đến cuộc họp lần 
thứ 3 các hộ mới đồng thuận. 

Để gia đình và 18 hộ dân cùng xóm đi lại thuận tiện hơn, năm 2017, ông 
Cường đã hiến 450m2 đất ruộng, ao, vườn, thuê máy ủi hết 17 triệu đồng để tôn nền, 
mở rộng con đường đất nhỏ trước nhà nối thông với Quốc lộ. Noi gương ông, năm 
2018 ông Hoàng Văn Việt (khi đó là công an viên, nay là trưởng bản) và em trai 
cũng hiến 240m2 và bỏ ra 11 triệu đồng để nâng cấp bờ ruộng nhỏ lầy lội thành lối đi 
chung cao ráo sạch sẽ của 3 gia đình. Ông Đinh Xuân Niên và ông Trần Văn Biến 
cùng ở xóm Suối Cha thấy vậy cũng tình nguyện hiến mỗi gia đình 150m2 đất ruộng 
để Nhà nước làm ngầm và mở đường khang trang vào xóm. 

Từ thành công của 2 nhánh đường đầu tiên đi vào xóm Nguồn và xóm Quéo 
thuộc bản Ếch, liên tiếp các năm tiếp theo bà con các xóm trong bản đều nhiệt tình 
và tự giác tham gia góp công, góp tiền, hiến đất để làm đường nông thôn mới. Hết 
năm 2017, tất cả các nhánh đường dân cư trong bản đều được mở rộng, tôn nền 
vững chãi và bê tông hóa với chiều dài 2.500m2. Vai trò tiên phong của bản Ếch đã 
cổ vũ tinh thần thi đua làm đường nông thôn mới ở các bản còn lại trong xã. 

NỮ TRƯỞNG BẢN VÀ CON ĐƯỜNG KIỂU MẪU 

Con đường chạy dọc bản Văn Tân dài 2,5km được xã chọn là con đường 
kiểu mẫu, bởi đây là con đường rộng rãi, khang trang, 2 bên đường trồng các loài 
hoa đẹp nhất xã. Nhưng đối với bà con 3 bản (bản Văn Tân, bản Kiềng, bản Tân 
Cơi nay sáp nhập còn 2 bản), đây là con đường đặc biệt, phải thi công kéo dài 3 
năm, và mang đậm dấu ấn quyết tâm của nữ trưởng bản Nguyễn Thị Oanh - nữ 
trưởng bản đầu tiên và duy nhất của xã cho đến bây giờ - mà bà con yêu quý. 

Nhận chức trưởng bản tháng 01/2017 với nhiệm vụ huy động bà con chung 
sức làm đường nông thôn mới - một công việc gai góc mà mấy đời trưởng bản 
trước không làm được. Bà liền đưa vấn đề này ra bàn bạc với một số cán bộ đảng 
viên cốt cán trong bản, nhiều người khuyên “đừng làm”, bởi đây là công việc rất 
phức tạp, dễ xảy ra đụng chạm xích mích với nhiều người. 

Nhưng nếu không cố gắng làm thì cơ hội được Nhà nước hỗ trợ xi măng sẽ 
qua đi, con đường đất trơn trượt sẽ làm khổ trẻ em, người già... đến bao giờ? Câu 
hỏi đó thôi thúc bà càng thêm quyết tâm và mạnh mẽ hơn. Hàng ngày, bà tranh thủ 
thời gian đến các gia đình để nắm bắt nguyện vọng và vận động bà con ủng hộ. 

Được sự hưởng ứng của nhân dân, đầu tháng 4/2017, đoạn giữa của con 
đường dài 560m, rộng 3.5m, dày 18cm đã khởi công và hoàn thành sau 20 ngày 
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thực hiện; còn đoạn cuối được hoàn thành giữa năm 2019 do đợi xi măng của trên 
hỗ trợ. 

Nhưng gian nan, thử thách chỉ thực sự đến với bà khi bắt tay vào thực hiện 
đoạn đầu của tuyến đường dài 900m. Đây cũng là đoạn đường chung của nhân dân 
3 bản: Bản Văn Tân, bản Kiềng và bản Tân Cơi; trong thời điểm khi 2 bản còn lại 
chưa khởi công được tuyến đường nông thôn mới nào cho riêng mình. 

Sau nhiều lần đi lại, “mời mọc” bản Kiềng và bản Tân Cơi họp bàn, bà Oanh 
phải bỏ ngoài tai rất nhiều lời gièm pha, bóng gió cay độc và cả tranh luận gay gắt. 
Cuối cùng thiện ý chân thành và khát vọng của nữ trưởng bản đã thành hiện thực - 
đoạn đường chung và dài nhất toàn tuyến có chiều rộng 4m, dày 20cm đã hoàn 
thành vào tháng 3/2018 trong niềm vui và ngỡ ngàng thán phục của nhân dân trong 
xã. 

BÍ THƯ BẢN TRUYỀN CẢM HỨNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ GIỮ GÌN AN 
NINH TRẬT TỰ 

Là nông dân chính hiệu, nhưng ông Nguyễn Đức Cường (47 tuổi) đã có 19 
năm tuổi đảng, 8 năm làm bí thư và 3 năm làm Phó bí thư Chi bộ bản Nghĩa Hưng. 
Chục năm lại đây, ông còn là hộ điển hình sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh, của 
huyện với quy mô chăn nuôi lợn mỗi năm xuất bán 30 tấn thu lãi từ 300 - 400 triệu 
đồng; 2ha trồng bưởi, cam cho thu bói năm 2019 lãi hơn 100 triệu đồng; dịch vụ 
xay xát, thu mua nông sản, đại lý thức ăn chăn nuôi, sửa chữa xe máy và máy nông 
nghiệp cho thu nhập 400 triệu đồng/năm. Năm 2019, chỉ tính riêng đàn lợn 300 con 
không bị dịch tả lợn châu Phi đã đem về lợi nhuận cho ông hơn 1 tỷ đồng. 

Tấm gương làm kinh tế của bí thư chi bộ đã truyền cảm hứng mạnh dạn đầu 
tư vào phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, kinh doanh vận tải, vật liệu xây 
dựng,... tới hàng chục hộ trong bản. Hiện nay, bản Nghĩa Hưng có 124 hộ thì có 
đến 40 hộ chăn nuôi với sản lượng xuất chuồng từ 5 - 35 tấn lợn/năm, khoảng 30 
hộ thu lãi từ trồng các loại cây ăn quả (cam, quýt, bưởi) mỗi năm 30 - 700 triệu 
đồng. 

Đặc biệt, dăm năm nay, năm nào Bí thư Cường cũng ứng từ 300 triệu đến 
hơn 01 tỷ đồng cám chăn nuôi giúp khoảng 50 hộ trong và ngoài bản có điều kiện 
làm ăn, cải thiện cuộc sống; thường xuyên tạm ứng gạo ăn cho gần 20 hộ; đồng 
thời, sửa chữa máy móc nông cụ cho bà con kịp thời vụ sản xuất đến khi nào có 
điều kiện thì trả. 

Bên cạnh tinh thần đoàn kết giúp nhau cùng phát triển kinh tế, hoạt động có 
trách nhiệm của các tổ liên gia tự quản, công tác tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đi 
đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát của cộng đồng, nên tình hình an ninh trật tự 
của bản đã tiến bộ rõ rệt. Từ một địa bàn “nóng” về nghiện hút, 06 năm nay bản 
Nghĩa Hưng đã trở lại yên bình, các con nghiện được cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ 
đều tự nguyện hoàn lương. 

Chúng tôi đến thăm ông Trung (57 tuổi) - nhóm trưởng nhóm liên gia tự 
quản của 17 hộ - khi ông đang hăng hái cùng gia đình chăm sóc vườn bưởi 1,5ha. 
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Nhìn ông béo khỏe đi lại thoăn thoắt, nói cười vui vẻ không ngớt, tôi không ngờ 
rằng 15 năm trước, ông từng là “con nghiện” với thâm niên 11 năm. 

Vừa hóm hỉnh kể lại quá khứ nghiện ngập của mình, ông Trung vừa xúc 
động cảm ơn bà con chòm xóm không kỳ thị, được chi bộ và chính quyền địa 
phương các cấp động viên, làm thủ tục vay 50 triệu đồng vốn ngân hàng chính sách 
xã hội để chăn nuôi bò; được Bí thư Cường tận tình giúp đỡ tiền, gạo những lúc gia 
đình khó khăn. 

Đến nay, bản Nghĩa Hưng là điểm sáng của xã, của huyện về phát triển kinh 
tế và đảm bảo an ninh trật tự; năm 2020 bản không còn hộ nghèo, số hộ khá và giàu 
chiếm hơn 60% (thuộc tốp đầu của huyện). Ngoài ra, từ tháng 8/2018, 11 hộ trong 
bản đã thành lập hợp tác xã trồng cây ăn quả bản Nghĩa Hưng, liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị và áp dụng quy trình VietGAP, nhằm nâng cao giá trị và chất 
lượng các sản phẩm ăn quả có múi của Phù Yên vươn xa hơn trên thị trường. 

Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019, nhân dân xã Mường Cơi đã đóng góp 
gần 11 tỷ đồng, 14.521 ngày công lao động và hiến 5.247m2 đất để xây dựng cơ sở 
hạ tầng và đường giao thông nông thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã 
làm được 18.621m đường giao thông nông thôn. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã phát triển nhanh, nổi bật 
nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, tạo ra diện mạo mới. 

Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần, nâng 
cao chất lượng hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của xã (chăn 
nuôi đại gia súc, gia cầm, cây ăn quả có múi...). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát 
triển ổn định, mội số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả cao như: Trồng 
cây ăn quả có múi trên đất dốc... 
 

17. Quỳnh Vinh. BẢN LĨNH CẢNH SÁT ĐẶC NHIỆM / Quỳnh Vinh // Công 
an nhân dân.- Tháng 4/2020.- Số đặc biệt.- Tr.31. 
 

Vào một buổi sáng giữa tháng 6/2018, tổ công tác của Thượng úy Bùi 
Văn Tuấn đang ém quân tại điểm cao bí mật của bản Tà Dê, xã Lóng Luông, 
huyện Vân Hồ, Sơn La - cách nhà “trùm” ma túy Nguyễn Thanh Tuân 300m 
thì bỗng nhiên Hiển, đàn em của Tuân vác AK, lựu đạn “đi tuần”. Mắt láo 
liên, hắn đảo quanh một vòng, rồi mò đến chân núi hái dưa ăn. Xong xuôi, hắn 
leo lên dốc trước mặt, cơn mưa ban đêm làm nền đất nhão, trơn trượt. Hắn 
đổi ý quay trở lại sào huyệt, không quên nã súng bắn mấy phát để thị uy... 

CUỘC TẤN CÔNG TIÊU DIỆT “TRÙM” MA TÚY Ở LÓNG LUÔNG  
Suýt chút nữa thì lộ vị trí, không chỉ nguy hiểm cho bản thân và đồng đội mà 

còn ảnh hưởng đến kế hoạch của Ban Chuyên án - Thượng úy Bùi Văn Tuấn, Tổ 
trưởng Tổ Huấn luyện Đại đội 4, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (Cảnh sát đặc 
nhiệm) số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Cảnh sát cơ động) tự bảo mình như 
vậy. Cạnh bên, Thượng uý Vũ Toàn Thắng cũng đang thở phào nhẹ nhõm. Khi mọi 
thứ ổn định trở lại, các anh ôm súng kiểm tra xung quanh thì thấy vết chân trượt dài 
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của Hiển. Ban nãy, nếu đối tượng đi tiếp, chỉ một chút nữa thôi là hai bên giáp mặt 
nhau, là nhiệm vụ không thể hoàn thành... Gần 2 năm trôi qua, những chiến sỹ cảnh 
sát đặc nhiệm vẫn không thể quên được lần tăng cường cho Công an tỉnh Sơn La tổ 
chức tấn công sào huyệt tiêu diệt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn 
Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Mỗi khi nhắc đến, ký ức về chuyên án điển hình 
này lại ùa về như những thước phim dữ dội. 

Tháng 6 năm ấy, 75 cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ, thành thạo kỹ, chiến thuật 
nhất, trong đó có 4 chỉ huy tiểu đoàn, do Trung tá Chu Văn Quang, Tiểu đoàn trưởng 
trực tiếp chỉ đạo đã lên đường, vào “điểm nóng”. “Khi đến Sơn La, một mặt tiểu 
đoàn tổ chức tập luyện, bắn đạn thật và thực binh thành thục các phương án. Mặt 
khác, cử cán bộ phối hợp Công an tỉnh khảo sát, nắm tình hình địa bàn và đối tượng 
để làm cơ sở xây dựng phương án đánh bắt”, anh nhớ lại. Đã có rất nhiều phương án 
được đưa ra nhưng do không đảm bảo yếu tố an toàn nên lại thay đổi. Ban chuyên án 
sau đó quyết định thành lập một tổ công tác đặc biệt, lựa chọn 4 cảnh sát đặc nhiệm 
tiêu biểu, xuất sắc, bắn súng giỏi, thông thạo công cụ hỗ trợ chia làm 2 mũi mật phục 
trên các điểm cao để quan sát di biến động ở nhà Tuân. Trong đó, Thượng úy Bùi 
Văn Tuấn là xạ thủ, từng đoạt 2 Huy chương Vàng cuộc thi bắn tỉa quốc tế (tổ chức 
tại Bắc Kinh, Trung Quốc). 

Tổ công tác hành quân đeo ba lô 35 - 40kg rèn thể lực và cách thức vận động; 
tập bắn ban đêm để rèn phản xạ... “Từ vị trí ẩn nấp nhìn xuống nhà Tuân chỉ khoảng 
300m, nhưng để đảm bảo yếu tố bí mật thì anh em phải cắt rừng, đi qua 6 -7 quả đồi, 
vòng đằng sau dãy núi cao. Trên lưng mang vác nào vũ khí, trang bị, lương thực đủ 
để ăn, ngủ dài ngày trong rừng”, Thượng úy Tuấn kể. Nhà đối tượng lắp cột cao 
40m, gắn camera 360 độ, quan sát được 800m xung quanh, zoom lên rất rõ. Khi còn 
trong quân ngũ, đối tượng Tuân từng đoạt giải hội thi bắn súng. Đối tượng rất cảnh 
giác, ít khi ra khỏi nhà, có thời điểm một tuần liền không ra, mỗi lần ra thay một áo. 
Do đó, việc nhận diện “ông trùm” này không hề dễ. Ngoài 4 đối tượng chia ca canh 
gác 24/24h thì boong ke còn trang bị máy phát, nếu chẳng may bị cắt điện đột ngột 
thì chỉ sau 30 giây đến 1 phút đã có điện trở lại; bình ắc-quy cũng giúp duy trì điện 
suốt một ngày. 

Khi báo chí thông tin về chuyên án, nhiều độc giả cũng từng thắc mắc, tại sao 
biết hai đối tượng truy nã cố thủ ở Tà Dê mà việc bắt giữ lại khó khăn? “Xung quanh 
nhà, Tuân nuôi 4 con chó và 2 con ngỗng. Ban chuyên án từng dùng tổ bí mật 10 
người xuống dây từ trên núi để tiếp cận, nhưng khi cách nhà đối tượng 50m thì chó 
béc-giê phát hiện sủa ầm ĩ. Lần khác, Ban chuyên án định cắt điện, đột nhập qua 
tường đánh bắt thì đối tượng cho xe tải đổ đầy đá hộc trước nhà. Do đó, tấn công vũ 
trang công khai là biện pháp cuối cùng”, Thiếu tá Đinh Đức Thắng, Phó Tiểu đoàn 
trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 lý giải. Nhà Tuân là một lô cốt đúng 
nghĩa, bên trong tích trữ nhiều lựu đạn, bom xăng, có hầm, lối thoát hiểm... nên dù 
Ban chuyên án nắm rõ địa hình nhưng vẫn phải tính toán các phương án sao cho đảm 
bảo an toàn nhất. 
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“Chúng tôi chỉ thương anh em vất vả mà nhiệm vụ nặng nề, cả tuần dầm mưa 
dãi nắng trên rừng, ăn lương khô trừ bữa. Tháng 6 dương lịch nhưng ban đêm Lóng 
Luông rất rét, lại thêm mưa rả rích. Cứ sau một đêm mưa, chỉ huy Tiểu đoàn lại bảo 
nhau, lo lắm, vì dưới trại nằm trong chăn vẫn rét thì không biết trên núi anh em có 
chịu được không?”, Thiếu tá Thắng chia sẻ. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, tổ công 
tác đặc biệt này đã phát huy hiệu quả, làm tê liệt nhóm đối tượng, tiêu diệt 1 tên và 
bắn bị thương 1 tên. Kết thúc chuyên án (từ ngày 27 đến 30/6/2018), Tiểu đoàn Cảnh 
sát Đặc nhiệm số 1 đã phối hợp Công an Sơn La và các lực lượng chiến đấu hoàn 
thành nhiệm vụ; bắt giữ 3 đối tượng, tiêu diệt 4 đối tượng, trong đó có hai “ông 
trùm” Tuân, Thuận; thu giữ 49 khẩu súng, 17 quả lựu đạn, hơn 7.000 viên đạn; 11 
can xăng, 11 bình ga... 

DẤU ẤN NGƯỜI CHỈ HUY DẠN DÀY KINH NGHIỆM 

Trước đó, năm 2013, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 cũng tăng cường cho 
Công an Sơn La truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Sùng A Khai và 
Sùng A Chang, tấn công triệt phá băng nhóm tội phạm có vũ khí vận chuyển hàng 
trăm bánh heroin vào địa bàn. Cùng với 10 cán bộ chiến sỹ “thiện chiến”, đồng chí 
Chu Văn Quang (lúc đó là Đại đội trưởng) chỉ huy tổ công tác đã tiếp cận, bắt gọn 
đối tượng Sùng A Khai khi tay đối tượng lăm lăm 1 súng, 1 lựu đạn. Trong lúc vật 
lộn, đối tượng bóp cò, tiếng súng vang lên nhưng rất may không có thương vong. 
Sau khi Khai “sa lưới”, đồng chí Chu Văn Quang tiếp tục chỉ huy lực lượng truy bắt 
Sùng A Chang, lúc này đang có mặt ở nhà tại bản Co Tang, xã Lóng Luông. 

“Lúc tiếp cận nhà đối tượng, bố Chang bảo “nó không có nhà đâu”, nhưng vợ 
Chang vội vàng ở ngoài chạy vào nhà, lập tức tôi theo chân vào bên trong”, Trung tá 
Chu Văn Quang kể lại. Biết có người vào, Sùng A Chang từ trong buồng ôm súng ra 
bắn liên tiếp 2 phát về phía đồng chí Quang. Anh đã dự tính được tình huống nên cúi 
người tránh đạn, ngờ đâu viên đạn đã bắn trúng người vợ, tử vong tại chỗ. Dù bị 
đồng chí Quang lao tới, quật ngã và lực lượng truy bắt tiếp ứng kịp thời nhưng 
Chang vẫn điên cuồng siết cò, khiến cả loạt đạn bay lên mái nhà. Ít phút sau “trùm” 
ma túy bị khống chế thành công trong sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ chiến sỹ Tiểu 
đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1. 

Hai vụ việc trên chỉ là hai lát cắt nhỏ trong hàng trăm chuyên án, vụ án lớn mà 
tiểu đoàn đã tham gia, bắt hàng ngàn đối tượng tội phạm nguy hiểm về hình sự, kinh 
tế, ma túy, môi trường, giải cứu nhiều con tin đảm bảo an toàn, giải quyết các vụ việc 
phức tạp về an ninh, trật tự. “Đối đầu trực diện với tội phạm thì xác định sẽ gặp nguy 
hiểm, có thể phải hy sinh. Nhưng chúng tôi không lẩn tránh, chúng tôi chọn tấn công 
bằng những gì đã được huấn luyện, trang bị”. - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát 
Đặc nhiệm số 1 khẳng định. 

Mấy chục năm cống hiến trong ngành, cơ thể anh đã chịu nhiều vết thương 
lớn nhỏ, là thương binh hạng A. Nhưng, những tổn thương ấy chỉ giúp anh rèn thêm 
“chất thép” của một người chỉ huy dạn dày và bản lĩnh. 
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18. Thùy Linh. MƠ MỘC CHÂU ƠI, XIN MÙA ĐỪNG QUA VỘI / Thùy Linh 
// Tạp chí Đầu tư bất động sản.- Ngày 27/4/2020.- Số 17.- Tr.42-43. 
 

Ai ơi! Cần gì phải đến Mộc Châu những mùa hoa bung nở. Bởi tháng 5 
Mộc Châu vẫn đẹp tuyệt trần với bầu trời xanh, rừng cây ngút ngàn, đường 
nắng vàng ruộm, và cơ hội xách về cả những giỏ mơ hây hây má đào. 

HOA TRẮNG TINH KHÔI, QUẢ ỬNG MÁ ĐÀO 

Mơ Mộc Châu vốn nức tiếng cả vùng với nhiều giống mơ chín thơm như mơ 
vàng, mơ ruồi. Nhưng ngon, đẹp mã và được khách hàng xuôi ngược ưa chuộng nhất 
phải kể đến mơ má đào hoa trắng tinh khôi, quả ửng má đào. 

Cuối xuân, đầu hạ chính là cuộc trình diễn của những trái mơ má đào. Lúc này 
mơ đã ram rám một bên má hồng, da và thịt vàng tươi, căng tròn, phủ một lớp lông 
nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Trời ơi! Hấp dẫn vậy sao có thể chối từ cho được. Chúng 
xứng đáng để tôi bỏ cả cơm ngon ở phố về rừng. 

Cung đường Quốc lộ số 6 với nhiều khúc cua oằn èo nay đã trở nên quen 
thuộc với những người yêu thích Mộc Châu như chúng tôi. Những ngày này, từng 
chuyến xe ngược xuôi qua đây đều không khỏi bị thu hút bởi những rổ đào, mơ, mận 
chín cây, ngon và đẹp mắt. Xe nào cũng dừng chân, ghé lại rồi xách túm nọ túm kia 
lủng liểng mang về làm quà. Đặc sản Mộc Châu mà! 

Khi chiếc xe lăn bánh qua hết thung lũng Mai Châu trước mắt chúng tôi đã 
hiện ra những vườn quả sai cành. Những quả mơ trên cao nguyên đang lác đác chín, 
lúc lỉu trên cành chờ người đưa tay hái. Mùa mơ Mộc Châu thường rất ngắn, chỉ kéo 
dài khoảng 2 tháng từ đầu tháng 4 đến tháng 6 hàng năm tùy thời tiết. Ai vô tình 
quên, không lưu ngày nhớ tháng là nhỡ mùa. 

Theo lời gợi ý của một “thổ dân” du lịch, chúng tôi tìm đến Dốc Thớt (tiểu 
khu 14 - Thị trấn Mộc Châu) vì biết đây là thủ phủ của loại mơ này. 

Bây giờ đã khoảng 1 giờ chiều nhưng vườn mơ hôm nay có vẻ đông khách. 
Khá nhiều chị em đang diện những bộ trang phục sặc sỡ của đồng bào Mông đứng 
giữa vườn mơ chụp ảnh, tạo dáng. Nào là trèo cây, nào níu cành. 

Chớm hè quả mơ ở đây đã to gần bằng nắm tay cô bé. Nhiều quả bắt đầu phơn 
phớt má hồng như má người con gái trẻ ửng hồng khi gặp nắng chiều. Bên tiếp xúc 
nhiều với ánh sáng mặt trời của quả mơ bao giờ cũng đỏ hơn, ngọt thịt hơn. Ngâm 
với đường thì ngon tuyệt. Chắc là ăn được đấy nhỉ? Thử đi. Chúng tôi véo quả mơ 
chín bỏ vào miệng. Ái chà chua chua, cũng hay hay... 

Thật thú vị khi biết chỉ vài phút nữa, tôi sẽ được trực tiếp tham gia quá trình 
thu hoạch mơ cùng bà con địa phương. Đầu tiên, một cô gái trẻ phát cho mỗi vị 
khách một chiếc gùi và một chiếc gậy có buộc giỏ ở phần đầu. Sau đó cô hướng dẫn 
qua quy trình hái lượm như sau: Trèo lên ghế dùng tay hái mơ. Chỗ cây cao, quả xa 
thì trèo lên cây hoặc dùng gậy. Nhưng chỉ những vị khách mỏng người, cân nặng 
vừa phải mới được khuyến khích. Ưu tiên hái quả mơ có màu sắc từ vàng đến da 
cam đến đỏ. Hái quả xong bỏ nhẹ tay vào gùi sau lưng tránh làm hư quả. 
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Cũng đơn giản đấy nhỉ. Vì tưởng dễ làm nên đám đàn ông đã cá cược xem 
trong 30 phút ai sẽ hái được nhiều mơ nhất. Thế mà chỉ sau vài phút xông vào vườn 
mơ gã nào gã nấy chảy đầy mồ hôi trán, miệng kêu oai oái và thấm cái sự vất vả 
của công việc này. 

Người đầu têu trò này là Dũng chọn chiến lược hái bằng giỏ nhằm tận dụng 
chiều cao 1m80. Kiểu hái này làm người hái nhanh mỏi cổ vì luôn phải ngửa mặt 
nhìn lên. Thằng Đạt người nhỏ, thấp thì chọn cách trèo lên cây. Nó bảo trèo cao hơi 
sợ nhưng bao giờ cũng tìm được những quả mơ đỏ, lông mịn, sai trĩu cành. Mà trên 
cao có vẻ ít bị cạnh tranh hơn. 

Ngắt quả bỏ vào chiếc gùi sau lưng, tay nó cứ thoăn thoắt níu cành, vặt quả 
một lúc đã đầy. Tuy nhiên, người ít kinh nghiệm leo trèo như nó sao có thể xuống 
đất an toàn với cả gùi mơ 20kg được. Sau một hồi loay hoay cố gắng làm theo 
hướng dẫn của mấy bé người H’Mông, Đạt chọn cách một nhào cả người và mơ 
cùng tiếp đất. Thế là thành công cốc. Cô gái hướng dẫn ra hiệu cho bọn trẻ lại lựa 
những trái mơ đỏ chưa dập nát cho đỡ phí của. 

XIN MÙA ĐỪNG QUA VỘI 

Sau buổi hái mơ trắng tay, trời cũng đã ngả chiều. Chúng tôi thong dong dạo 
quanh rừng mơ, tranh thủ ghé vào vườn mận bên cạnh tham quan và trở về khi trời 
sẩm tối. Đêm nay, chủ vườn đã chuẩn bị sẵn những đống lửa trại cho du khách tha 
hồ nướng đồ ăn vui vẻ. Một con gà có sẵn của vườn, một cút rượu ngô, một chút 
rau rừng, thêm đĩa xôi và mấy quả mơ hảo hạng là đủ say mèm. 

Trong ánh hoàng hôn dần buông, bên người bạn đồng hành, chúng tôi lại 
ngồi dưới tán mơ mà thưởng thức thứ quả độc đáo của vùng cao nguyên. Thứ quả 
đang chuyển màu từ xanh sang vàng có vị chua thanh, phải chấm chẳm chéo Mộc 
Châu mới vừa miệng. 

Những tín đồ ăn chua trộn chẩm chéo thoăn thoắt, với quả mơ chua giòn tan 
trong rổ cắn cái rộp đanh cả núi rừng. Ăn mơ má hồng xong má ai cũng đỏ hây hây 
khiến đám đàn ông chúng tôi không khỏi ngây ngất trong lòng. 

Chúng tôi vừa ăn, vừa tranh luận với nhau xem mơ Mộc Châu đem làm món 
gì là ngon nhất. Đám đàn ông thống nhất rượu mơ chắc chắn là tuyệt rồi. Thằng 
Dũng, thằng Đạt tranh cãi nhau về việc ngâm mơ Mộc Châu xanh hay chín thì 
ngon. Vì chúng thấy mơ Nhật, mơ châu Âu xanh chua chát, chín thì thơm ngọt nên 
người ta phải ngâm xanh. Nói qua nói lại không ai chịu ai chúng đành vịn cớ kéo 
cô gái hướng dẫn ban chiều ra hỏi. 

Cô cho biết, mơ Mộc Châu ngâm xanh hay chín đều như nhau cả. Khi xanh 
hay chín trong thịt mơ đều có vị chua chát. Trái mơ chín, già thì thơm, ngâm với 
rượu ngon thì khoảng 6 tháng thôi, mở ra thấy mùi là đã muốn uống cạn. 

Đang lúc nông nhàn thế này, các anh chị mua mơ về, ngâm 1 bình rượu mơ 
trong truyền thuyết. Đến cuối năm, đem rượu ra nhâm nhi đãi khách, đãi luôn cả kỷ 
niệm về những ngày này tao nhã, chỉ ăn và ngâm rượu, vui phải biết. Nếu mơ ngâm 
đường thì ngày này sang năm là có chiến lợi phẩm. Cả nhà hỉ hả, phê pha, đã khát 
trong những ngày hè nóng. Mơ ngâm muối thì chế biến được quá nhiều món luôn. 
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Nào là chữa viêm họng, đau họng này. Rồi cho vào bát nước rau muống này, vừa 
thơm, vừa chua dịu. Túm lại, một quả mơ mà chế ra được trăm món ngon. Nếu chị 
nào ngại đụng chân, đụng tay, vườn cũng sẽ ngâm hộ luôn chỉ việc mang về. 

Tiện em đã đến thì mời em một ly rượu vậy. Tôi hỏi em rất chân tình: “Nghe 
nói ở khu Du lịch Mộc Châu, ban quản lý đã xây dựng chương trình du lịch hái 
mận. Du khách được ngắm những đồi mận dài tít tắp, được ăn mận thoải mái, được 
làm nông dân hái mận, và thích nhất là được trả tiền từ số mận mình hái được. Vậy 
ở đây có được thế không em?”. 

“Được chứ anh. Đêm đến các anh được ở lại cắm trại ngủ ngay tại vườn giữa 
tiếng đàn của muôn loài côn trùng. Tan chảy tâm hồn với thiên nhiên thế còn gì 
bằng. Ở thành phố có tiền cũng không mua được”. Nói rồi em cười. Nụ cười giòn 
tan cả ánh trăng đêm. 

Ngày hôm sau thức giấc, chúng tôi tiếp tục hành trình dạo quanh khu chợ thị 
trấn. Mùa này hoa quả thường được bày bán ở dọc Quốc lộ 6, ngã 3 đường mới, 
đỉnh dốc 75 nhiều hơn trong chợ. 

Nhưng cái thú đi dạo mua quả ở đây vẫn hấp dẫn vì có cái thú vị riêng. 
Chúng tôi đã gặp được nhiều phụ nữ người Thái áo cóm khăn Piêu gọn gàng, xinh 
xắn mời gọi mua mơ, mua mận, mua rau cho em với. 

Buổi xế trưa, chúng tôi dừng lại một hàng ăn dọc Quốc lộ, thưởng thức bê 
chao, cá suối, thịt dê. Những món ăn mang bản sắc Tây Bắc, được chế biến theo 
phong cách riêng, với một số gia vị đặc trưng. Nếu đi muộn thêm tí nữa vào mùa 
mưa, kiểu gì chúng tôi cũng vào Suối Bàng thưởng thức ốc đá, hoặc về Chiềng Yên 
thử món ốc suối. 

Trên đường trở về Hà Nội chúng tôi không quên ghé vào nông trường bò sữa 
nổi tiếng trong vùng mua sữa tươi, sữa chua, sữa chua nếp cẩm mát lạnh xua tan cái 
nắng nóng mùa hè và tiếp sức cho hành trình. 

Về tới nhà, với nguyên liệu là quả mơ Mộc Châu vàng mọng nước, có mùi 
thơm chua dịu dàng, tôi quyết định ngâm một bình mơ đường phèn. Để đến hè, rót 
nước cốt thả vào một ly ngập đá thì giải khát đã đời. 

Lúi húi hết buổi tối chủ nhật thành quả ra lò. Vợ tôi thấy thế xỏ xiên: “Sao 
anh không ngâm rượu mơ để đến hè rủ chiến hữu sang nhà nhậu?” Tôi gãi đầu cười 
trừ: “ừ nhỉ. Thế mà không nghĩ ra. Nhưng trên phim người ta bảo con gái như bình 
rượu mơ quý. Nhà có 2 bình rồi, ngâm thêm sợ thừa”. Khen vợ đẻ giỏi thế mà tôi 
cũng bị lườm. 

Mấy hôm nay ở nhà tự cách ly xã hội, tôi thấy trên facebook rầm rộ trào lưu 
sau khi hết dịch đi đâu, ăn gì, với ai đầu tiên. Nếu là tôi, tôi sẽ mang bình rượu mơ 
ngâm từ năm ngoái lên Mộc Châu hái quả, ăn thịt gà nướng giữa khách sạn ngàn 
sao. Năm nay thì cho ba bình rượu mơ quý của nhà đi cùng nhé. 

Mơ Mộc Châu ơi! Năm nay thì xin mùa đừng qua vội. 
 

19. Quốc Định. NÔNG DÂN QUỲNH NHAI CHUNG SỨC BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG / Quốc Định // Nông thôn mới.- Tháng 4/2020.- Số 559.- Tr.42-43. 
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Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp Hội Nông 
dân huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) quan tâm triển khai với nhiều giải pháp 
quyết liệt, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần cải thiện môi trường 
sống, từng bước hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong lộ trình xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn. 

HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG 

Những năm trước đây, công tác vệ sinh môi trường chưa được người dân 
quan tâm, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, vứt vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử 
dụng trên nương rẫy khá phổ biến. Bên cạnh đó, do tập quán, thói quen lâu đời của 
người dân các dân tộc trong sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi nên còn nhiều hộ gia 
đình nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở khá phổ biến; rác thải sinh 
hoạt, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng không được thu gom xử lý; nhiều 
gia đình không có nhà tiêu hợp vệ sinh..., những điều đó đã ảnh hưởng đến sức 
khỏe, cảnh quan môi trường cộng đồng. 

Phát huy vai trò của các hội viên, nông dân trong nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai đã tuyên truyền tới các cấp hội, hội viên 
đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, đô thị, tích cực 
tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động 
hội viên, nông dân sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, hàng hóa đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm; xây dựng nhóm nông dân tham gia bảo vệ môi trường, các 
tổ bảo vệ tại khu dân cư... 

Trao đổi về công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn huyện, bà 
Lường Thị Thuông, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai cho biết: Xác 
định tầm quan trọng về nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hội nông dân huyện đã triển 
khai thực hiện phong trào “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới bảo vệ 
môi trường”, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Hội 
nông dân huyện đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao 
nhận thức cho hội viên nông dân nói riêng và cộng đồng nói chung về việc bảo vệ 
môi trường. Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức nhiều 
cuộc tọa đàm, mít tinh và in phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường 
trong hội viên và cộng đồng dân cư nhân các sự kiện như “Ngày Môi trường thế 
giới”, “Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Tháng Vệ sinh an 
toàn thực phẩm”... 

Đặc biệt là Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp cùng các ban, ngành 
trong huyện xây dựng phương án bảo vệ môi trường khu vực nông thôn tại các xã, 
bản trên địa bàn; vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, nhân dân tham 
gia tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư; hướng dẫn xử lý, thu gom và tiêu 
hủy các chất thải nông nghiệp, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định... 
Cách làm này giúp các hội viên nông dân thay đổi nhận thức, hành vi và thói quen 
trong lao động, sản xuất, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, sau mỗi đợt phát động 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2020 30 

thu gom rác, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật còn rơi vãi ở các khu dân cư bỏ vào 
các bể chứa, thu gom từ bể chứa để đưa đi tiêu hủy theo quy định đã góp phần làm 
sạch môi trường xung quanh các bản, xóm trên địa bàn. 
 ĐƯA TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG VÀO HƯƠNG ƯỚC THÔN, BẢN 

Để khắc phục ô nhiễm môi trường nông thôn, hội Nông dân huyện Quỳnh 
Nhai phối hợp cùng các ban, ngành liên quan thành lập tổ công tác liên ngành kiểm 
tra hoạt động kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, 
phân bón; trồng cây xanh dọc các trục đường chính, đường nội bản; đầu tư thùng 
rác tại khu vực trung tâm các xã, các xóm, khu chợ, trường học... 

Hội Nông dân huyện chỉ đạo hội nông dân các xã tham gia vận động hội 
viên nông dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, như: 
Đưa tiêu chí đảm bảo vệ sinh môi trường vào hương ước bản, xóm; phân công cán 
bộ, hội viên tuyên truyền tại các khu dân cư; phối hợp thực hiện trồng cây phân tán, 
trồng hoa, cây cảnh hai bên đường giao thông nông thôn; khơi thông cống rãnh... 
hội Nông dân huyện đã hướng dẫn các hộ dân tự đào 7.000 hố chứa rác, 6.500 hố 
chứa phân, nước thải chăn nuôi; xây dựng bể chứa để gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ 
thực vật.  

Đến nay, 75% lượng rác thải sinh hoạt đã được thu gom, xử lý và tập kết về 
bãi rác tập trung của huyện. Qua đánh giá, 90% số hộ nông dân nông thôn được sử 
dụng nước hợp vệ sinh; 50% số hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 60% số 
hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh... 

Ông Lò Văn Cư, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai), 
cho biết: Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của hội Nông dân huyện về triển khai 
tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hội nông dân xã đã phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể của xã tham gia tuyên truyền, vận động các hội viên 
tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn, thành lập các tổ công tác về các bản, xóm 
hướng dẫn nhân dân đăng ký thực hiện tiêu chí môi trường. Đồng thời rà soát, xây 
dựng các khu xử lý, chôn lấp rác thải sinh hoạt; tổng điều tra các nguồn rác thải, 
nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn để có phương án xử lý; tăng cường kiểm soát, giám 
sát chặt chẽ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nhất là rác thải nguy 
hại. 

Đến nay, toàn xã Mường Giàng có trên 90% số hộ được sử dụng nước hợp 
vệ sinh. Chất thải rắn và nước thải khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu 
gom, xử lý theo quy định; trên 70% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh 
hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; hơn 90% số hộ có chuồng trại chăn nuôi cách 
xa nơi ở, đảm bảo vệ sinh môi trường...  

“Để tiếp tục duy trì và làm tốt công tác bảo vệ môi trường, trong thời gian 
tới, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo 
vệ môi trường sâu rộng đến các hội viên, vận động người dân tổ chức dọn vệ sinh 
đường làng, ngõ xóm, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp gắn với hoàn thiện tiêu chí 
về môi trường trong lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”. - Bà Lường 
Thị Thuông, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai. 
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