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01. Mộc Nhi. SƠN LA: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG 

GIỚI / Mộc Nhi // Dân tộc và Phát triển - N        /2020.- Số 1620.- Tr.9. 
 

Xác định côn  tác bình đẳn   iới, vì sự tiến bộ của phụ nữ l  một nhiệm 

vụ quan trọn   óp phần thúc đẩ  phát triển kinh tế - xã hội, nhữn  năm  ần 

đâ , các cấp ủ  đản , chính qu ền v  đo n thể tỉnh Sơn La đã quan tâm triển 

khai nhiều hoạt độn  phon  phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ 

nữ trong công tác, học tập, lao độn ,  óp phần xây dựng  ia đình no ấm, bình 

đẳn , tiến bộ, hạnh phúc. 

Thực hiện mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới, tỉnh Sơn La đã xây dựng và 

duy trì hoạt động 142 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, với trên 3.000 cộng 

tác viên tham gia, 336 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 336 nhóm phòng, 

chống bạo lực gia đình, nâng tỷ lệ xã, phường có mô hình phòng, chống bạo lực gia 

đình lên 54,9%. Hoạt động của các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, góp 

phần thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về tác hại của bạo lực 

gia đình và hình thành ý thức phòng, chống bạo lực gia đình, thi đua xây dựng gia 

đình văn hóa; xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh 

vẫn còn xảy ra, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, phụ nữ và 

trẻ em gái còn chịu nhiều thiệt thòi. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội tỉnh Sơn La, từ năm 2016 - 2019, toàn tỉnh đã xảy ra 227 vụ bạo lực gia 

đình. Đối tượng thực hiện hành vi thường là người ruột thịt, quen biết. Hình thức 

chủ yếu là bạo lực thân thể, tinh thần, xâm hại tình dục. 

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì 

sự tiến bộ của phụ nữ, ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cần phối hợp với các đơn vị, 

ban ngành tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ 

nữ tại các cơ sở. Đồng thời tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở vùng sâu, 

vùng xa, phụ nữ người dân tộc thiểu số với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao 

động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đảm bảo sự bình đẳng giới trong các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội. 
 

02   hƣơn  Lực  TR I C   SƠN LA T   ĐƢỜNG V   SI U T Ị,  UẤT 

NG  I    hƣơn  Lực    Nôn  thôn n    na  - N              - Số 11  - 

Tr.10. 
 

Với việc phát triển mạnh diện tích nhiều loại câ  ăn trái nhƣ xo i, nhãn, 

chanh leo, nhữn  năm  ần đâ  tỉnh Sơn La đã trở th nh “vựa” trái câ  lớn 

thứ hai cả nƣớc, với tổn  diện tích trên 71    ha  Câu chu ện tìm đƣờn  v o 

siêu thị, tăn  chế biến v  xuất khẩu đan  đặt ra n    c n  cấp thiết với cả 

n ƣời dân v  chính qu ền tỉnh n    
DIỆN TÍC  TĂNG N AN  

Dù mới được thành lập, nhưng Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Chiềng 

Xuân (Vân Hồ, Sơn La) với 7 thành viên đã tạo dựng được vùng trồng xoài rộng 
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lớn 40ha. Tại vườn xoài 7ha của nhà ông Nguyễn Hương Long - Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Chiềng Xuân, những trái xoài sai trĩu 

cành trên vườn cây trồng hơn 3 năm. Điểm đặc biệt của vườn xoài là vừa có những 

quả to trên dưới 1kg, còn có những quả nhỡ, vừa, thậm chí có cây đang ra hoa. 

Ông Long cho biết, để rải vụ xoài, khi cây ra hoa ông đã ngắt bớt hoa nhằm 

tạo ra những đợt ra hoa, đậu quả khác muộn hơn. Với biện pháp kỹ thuật đơn giản 

đó, ông có thể tạo ra vườn xoài có 3 lượt quả lớn nhỏ, cho thu hoạch cách nhau cả 

tháng. 

Ông Long còn trồng theo hướng hữu cơ, sử dụng thuốc thảo dược và cá làm 

phân bón cho cây trồng. Hiện ông trồng 500 cây/ha. Dự kiến trong tháng tới, gia 

đình ông thu hoạch khoảng 10 tấn xoài/ha. Với giá bán 11.000 đồng/kg, mỗi ha 

xoài sẽ cho thu nhập 110 triệu đồng. 

Nói về sự bứt phá trong phát triển cây ăn quả ở địa phương, bà cầm Thị 

Khay - Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn cho biết, chỉ tính riêng năm 2018, diện 

tích cây ăn quả của huyện đã tăng từ 2.700ha lên 6000ha. Đến nay toàn huyện có 

khoảng 9.000ha cây ăn quả, gồm xoài, nhãn, chanh leo và một số cây ăn quả khác, 

chiếm 12,5% tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh. 

Trong năm 2020, huyện Mai Sơn có khoảng 3.000ha cây trái bắt đầu cho thu 

hoạch, nhưng do diện tích phát triển nhanh, manh mún... nên gặp nhiều khó khăn 

trong sơ chế, bảo quản và xuất khẩu. “Đây đang là mối lo của huyện Mai Sơn” - Bà 

Khay khẳng định. 

Bà Lê Thị Yến - Chủ tịch UBND huyện Sông Mã (Sơn La) cũng cho biết, 

Sông Mã là một trong 5 huyện có diện tích trồng cây ăn quả lớn, tổng diện tích 

khoảng 10.000ha, trong đó có tới 8.000ha nhãn. “So sánh hiệu quả kinh tế với trồng 

lúa, ngô thì trồng cây ăn quả cao gấp nhiều lần” - bà Yến nói. 

Trước tác động của dịch Covid-19, theo bà Yến, việc chế biến nhãn được 

lãnh đạo huyện Sông Mã đặt lên hàng đầu. “Sản phẩm long nhãn hiện đã có thương 

hiệu, tuy nhiên chế biến chưa nhiều, do đó chúng tôi mong muốn Bộ Nông nghiệp 

Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp hỗ trợ để tăng cường chế biến, gia tăng giá 

trị đối với nhãn” - bà Yến kiến nghị. 
 ẾT NỐI C Ế BIẾN, TI U T Ụ 

Ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 

Sơn La thông tin, đến nay diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đã có gần 

80.000ha, trong đó tập trung cho các diện tích cây ăn quả lớn như xoài 15.700ha, 

nhãn 18.790ha, rồi các vùng bơ, chanh leo và cây ăn quả khác. “Thời gian qua, dịch 

Covid-19 có tác động rất lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm này việc thông quan hàng 

hóa tại các cặp cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai đã rất tốt. Hiện nay, xoài trên địa bàn 

tỉnh bắt đầu cho thu hoạch, tổng sản lượng năm nay ước đạt 45.000 - 50.000 tấn” 

ông Công nhấn mạnh. 

Để tạo thuận lợi cho việc kết nối, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, tỉnh Sơn 

La đã thành lập ban chỉ đạo xuất khẩu nông sản. “Chúng tôi tập trung nghiên cứu 

thị trường, năm 2019 sản phẩm nông sản của tỉnh đã xuất khẩu đi 16 nước và tập 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 11 năm 2020 3 

trung xuất khẩu tới các thị trường khó tính như Mỹ (xoài), Úc (nhãn), Anh (xoài)... 

Các thị trường đều chấp nhận sản phẩm trái cây của tỉnh Sơn La” - ông Công khẳng 

định. 

Theo ông Công, dư địa để phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả phục vụ 

cho tiêu dùng trong nước, chế biến và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La còn rất 

lớn, với 350.000ha đất có thể chuyển đổi, trồng cây ăn quả. Chính vì thế, cùng với 

việc thúc đẩy tiêu thụ nông sản và xuất khẩu quả tươi, phương châm của tỉnh Sơn 

La là tăng cường kết nối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy chế 

biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu. 

Ông Lò Minh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho hay, trong tháng 

6 tới, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức hội nghị vùng nguyên liệu của các nhà máy chế biến. 

Dự kiến, đầu tháng 7/2020, Tập đoàn TH sẽ khánh thành dây chuyền sơ chế, đóng 

gói và dần dần chế biến sâu các sản phẩm nhãn, cam, quýt. 

Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) đang hoàn 

thiện thủ tục đầu tư nhà máy Doveco Sơn La tại huyện Mai Sơn với công suất 

25.000 tấn sản phẩm, tương ứng 389.000 tấn sản phẩm đầu vào. 

“Để nông sản đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu, tỉnh 

Sơn La phải định hướng sản xuất sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Về lâu dài, với 

mỗi loại nông sản các tỉnh miền núi phía Bắc phải có đề án để phát triển riêng, 

tránh tình trạng dư thừa”.- Ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 

Phát triển Nông thôn.” 
 

03. Cát Thành. SƠN LA: GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG 

VIỆT NAM / Cát Thành // Đại biểu Nhân dân - N        /2020.- Số 130.- Tr.7. 
 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La vừa tổ chức hội nghị tham gia ý kiến 

vào Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 

đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đắc Quỳnh chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến chỉnh lý, hoàn chỉnh Dự thảo Luật 

Biên phòng Việt Nam, tập trung vào: Tên gọi và phạm vi điều chỉnh; tính thống 

nhất trong hệ thống pháp luật; giải thích từ ngữ “biên phòng”; nhiệm vụ biên phòng 

(Điều 5); lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và biện pháp quản lý và bảo vệ 

biên giới (Điều 7, Điều 17); phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng và hợp tác quốc 

tế về biên phòng (Điều 9 và Chương III); lực lượng bộ đội biên phòng tại Chương 

IV; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng (từ 

Điều 27 - 32). 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đắc Quỳnh đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp 

của các đại biểu vào Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời khẳng định vai 

trò, sự cần thiết và tầm quan trọng của Dự án Luật Biên phòng Việt Nam đối với sự 

nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng 

cốt trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của 
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Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ 

biên giới Quốc gia, hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

biên phòng trong tình hình mới... Yêu cầu Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

tiếp thu các ý kiến gửi ban soạn thảo để chỉnh lý, hoàn chỉnh Dự thảo Luật Biên 

phòng Việt Nam trình tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV. 
 

04. Nhƣ Yến. CHUYỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO Ở 

SƠN LA / Nhƣ Yến // Thời báo  inh doanh - N     1  /2020.- Số 39.- Tr.11. 
 

Sau khi đạt chuẩn nôn  thôn mới, xã Phổn  Lái (hu ện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La) tiếp tục bƣớc v o quá trình xâ  dựn  nôn  thôn mới nân  cao v  

có nhữn  bƣớc chu ển biến tích cực về kinh tế xã hội  

Một trong những thành công của Phổng Lái là chú trọng đến yếu tố tổ chức 

sản xuất thông qua mô hình hợp tác xã kiểu mới. 
NỀN TẢNG TỪ  ỢP T C  Ã 

Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp Bình Thuận là đơn vị 

tiêu biểu trên đất Phổng Lái giúp người dân có việc làm, nâng cao thu nhập và giảm 

nghèo thành công nhờ trồng chè theo chuẩn VietGAP. 

Sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã đang tạo được 

niềm tin với bà con nhân dân. Anh Nguyễn Văn Khiêm, Giám đốc Hợp tác xã Bình 

Thuận, cho biết để có được sản phẩm chè sạch, an toàn, chiếm được lòng tin của 

người tiêu dùng, các hộ trồng chè trong vùng được tuyên truyền, hướng dẫn thực 

hiện quy trình sản xuất theo quy trình VietGAP. Các diện tích trồng chè đều được 

kiểm soát từ quy trình bón phân tới sử dụng thuốc bảo vệ thực vật... 

Để nâng cao giá trị sản phẩm, hợp tác xã đã đầu tư dây chuyền hiện đại, 

trong đó có dây chuyền duỗi chè để phục vụ xuất khẩu sang Đài Loan. Sản lượng 

tiêu thụ của hệ thống dây chuyền là khoảng 20 tấn chè búp tươi/ngày. Bên cạnh đó, 

hợp tác xã cũng không ngừng mở rộng diện tích. Hiện, hợp tác xã liên kết với 400 

hộ dân thu mua búp chè tươi trên diện tích 700ha về sản xuất. 

Trung bình mỗi năm, hợp tác xã bao tiêu khoảng 2.500 tấn chè búp tươi cho 

bà con, sản xuất 500 tấn chè khô cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. 

Nhiều hộ dân ở Phổng Lái có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ liên kết 

sản xuất cùng hợp tác xã Bình Thuận. 

Cũng phát triển tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhưng hợp tác xã Ong 

Phổng Lái lại đầu tư phát triển nghề nuôi ong áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP, tạo ra sản phẩm sạch, mang lại thu nhập cao cho các thành viên. 

Đây là hợp tác xã đầu tiên của huyện Thuận Châu nuôi ong theo hướng liên kết sản 

xuất theo chuỗi giá trị. 

Hiện, hợp tác xã có 1.000 đàn ong đang cho khai thác mật gồm 2 giống ong 

Ý và ong nội, bình quân đạt 30kg mật/đàn/năm. Với hình thức nuôi tự nhiên, thu 

hoạch và bảo quản theo đúng quy trình, sản lượng và chất lượng mật không ngừng 
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được nâng lên. Sản phẩm mật ong của hợp tác xã được người tiêu dùng đánh giá 

cao bởi có vị ngọt đậm, thơm, màu sắc đẹp mắt. 

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Hợp tác xã Ong Phổng Lái, cho biết: 

Trung bình mỗi năm, hợp tác xã thu hoạch 30 tấn mật với giá dao động 130.000 - 

170.000/lít, sau khi trừ chi phí cho thu nhập gần 3 tỷ đồng. Vừa qua, sản phẩm mật 

ong và phấn ong của hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm và giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP. 
T ÚC ĐẨ   IN  TẾ  Ã  ỘI 

Đó chỉ là hai trong số những câu chuyện của các hợp tác xã trên địa bàn xã 

Phổng Lái đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm 

cho bà con nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả 

sản xuất và nhất là đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn 

định cho nông sản. 

Thực tế, các hợp tác xã trên địa bàn đã chú trọng đầu tư trang thiết bị để 

nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đóng góp một phần không nhỏ vào việc 

xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, đồng thời giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng 

của thành viên và người lao động. 

Theo đánh giá của UBND xã Phổng Lái, Hợp tác xã Ong Phổng Lái, Hợp tác 

xã Bình Thuận đều là những mắt xích quan trọng để địa phương hoàn thành và phát 

triển các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hợp tác xã, thành 

viên, người lao động được bảo đảm các quyền lợi như: Lợi nhuận, đóng bảo hiểm, 

hỗ trợ kỹ thuật, ký hợp đồng thu mua. Người dân cũng biết bảo vệ môi trường, bảo 

đảm an toàn lao động, liên kết sản xuất theo hướng hiện đại khi tham gia hợp tác 

xã. 

Đến nay, trên địa bàn xã Phổng Lái đã có 3 hợp tác xã kiểu mới hoạt động 

hiệu quả. Với tiềm năng, lợi thế của mình, Phổng Lái cũng thu hút 4 doanh nghiệp 

thu mua, tiêu thụ, chế biến nông sản thông qua các hợp tác xã. 

Các hợp tác xã, doanh nghiệp đã giúp liên kết gần 1.200 hộ nông dân (chiếm 

khoảng 65% dân số toàn xã) tham gia chuỗi sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn 

định, từng bước giúp người dân làm giàu chính đáng. 
 

05. Tuệ Linh. TRƢỞNG BẢN CẢ VAI “ ÉO” CẢ BẢN CÙNG LÀM GIÀU / 

Tuệ Linh // Nông thôn ngày na  - N        /2020.- Số 123.- Tr.9. 
 

 ặc dù l m nhiều nghề nhƣ trồn  chanh dây, trồn  chè, nuôi thỏ    

nhƣn  anh Lò Văn Chơ (ở xã  ƣờn  É, hu ện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) vẫn 

biết cách phân bổ thời  ian để ho n th nh từng côn  việc  Nhờ cách làm này, 

anh Chơ có thu nhập h n  trăm triệu đồn  mỗi năm  
 ĐƢA C AN  D  , C È VỀ ĐẤT LÚA 

Những ngày tháng 5, phóng viên báo Nông thôn ngày nay có chuyến công 

tác đến xã Mường É (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Trò chuyện với chúng tôi 

tại trụ sở UBND, ông Quàng Văn Xiến - Chủ tịch UBND xã Mường É giới thiệu 
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chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của anh Lò Văn Chơ - Trưởng bản Cả Vai - 

một trong những gương điển hình trong phát triển kinh tế của xã. 

Tìm đến bản cả Vai, nhắc đến anh Chơ, bà con trong bản không ai là không 

biết. Bởi, anh không chỉ là một trưởng bản năng nổ, nhiệt tình trong các công việc 

chung, mà anh còn là tấm gương đi đầu trong việc đem những cây trồng, vật nuôi 

có giá trị kinh tế cao về giúp bản, xã từng bước xóa nghèo, vươn lên làm giàu. 

Anh Chơ kể: “Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, tôi thấy kinh tế 

gia đình chỉ quanh quẩn với mấy cây lương thực kém hiệu quả nên hoàn cảnh gia 

đình rất khó khăn. Tôi quyết định tìm đến các mô hình kinh tế có cách làm hay ở 

những địa phương khác để học hỏi và áp dụng cho gia đình. Xa hơn nữa là giúp đỡ 

các hộ khó khăn trong bản có hướng phát triển sản xuất để cải thiện cuộc sống”. 

Sau quãng thời gian tìm hiểu, năm 2017, anh Chơ quyết định chuyển đổi gần 

2ha đất trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng chè. Nhờ được chăm sóc tốt, 

sau 3 năm trồng, đồi chè nhà anh Chơ đã bắt đầu cho thu hoạch. 

Năm 2018, sau khi được cấp ủy, chính quyền xã vận động, để nâng cao thu 

nhập cho gia đình, anh Chơ trồng thêm 1,2ha chanh leo. 

Được cán bộ chuyên môn, hội nông dân hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên 

chanh leo phát triển rất tốt. Năm 2019, anh Chơ xuất bán được 40 tấn quả, thu trên 

200 triệu đồng. 

Sau khi tích góp được ít vốn trong tay, năm 2019, anh Chơ đã mạnh dạn đầu 

tư xây dựng 120m2 chuồng trại và mua 40 con thỏ giống New Zealand về nuôi. 

Hiện đàn thỏ đã phát triển lên 500 con và chuẩn bị xuất bán. 

Theo anh Chơ, trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình 

nuôi thỏ để cung cấp con giống cho người dân bản Cả Vai. Đồng thời, hướng dẫn 

kỹ thuật chăm sóc, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong bản cùng nuôi để nâng 

cao thu nhập. 

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn chanh leo, anh Chơ phấn khởi: “Từ trồng chè và 

chanh leo, hết năm 2019, gia đình tôi thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Năm nay, 

đàn thỏ cũng bắt đầu cho xuất bán, dự kiến trong năm 2020, gia đình tôi có thu 

nhập 400 triệu đồng...”. 
1 LÚC L   N IỀU “NG Ề” 

Theo anh Chơ, làm nhiều nghề nên ngày nào anh cũng phải lên kế hoạch 

phân bổ thời gian hợp lý làm sao vừa đảm bảo chăm sóc vườn tược, chuồng trại, 

vừa hoàn thành công việc xã, bản giao phó... 

Bên cạnh đó, với cương vị là một người đứng đầu trong bản Cả Vai, anh 

Chơ luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong bản đưa những giống 

cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. 

Chỉ tay lên những vườn chanh leo, chè xanh mướt mát trải rộng đến tận chân 

núi, anh Chơ bảo: “Trước kia, toàn bộ những diện tích này là ngô, sắn. Mấy năm 

trở lại đây, người dân bản Cả Vai đã chuyển đổi toàn bộ diện tích này sang trồng 

cây chè, chanh leo... Nhờ vậy, so với trước kia thu nhập của người dân đã tăng lên 

gấp 3 đến 4 lần”. 
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Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Quàng Văn Xiến cho biết thêm: “Anh Chơ 

không những hoàn thành tốt những nhiệm vụ xã giao phó mà còn tích cực phát 

triển kinh tế gia đình bằng cách đưa những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao 

vào sản xuất...”. 

“Hộ gia đình anh Chơ luôn có thu nhập ổn định. Ngoài ra, anh Chơ còn chia 

sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều hộ dân trong bản trồng chanh leo, 

chè... Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo ở bản Cả Vai ngày càng giảm, chất lượng cuộc sống 

ngày càng được nâng lên” - ông Quàng Văn Xiến đánh giá.  
 

06. Hà Hoàng. DƢA LÊ SIÊU NGỌT CHIẾ  LĨN  ĐỒNG ĐẤT YÊN 

CHÂU / Hà Hoàng, Thành Vĩnh // Nông thôn ngày na  - N        /2020.- Số 

124.- Tr.11. 
 

Nhữn  năm  ần đâ , câ  dƣa lê siêu n ọt đã đƣợc b  con dân tộc Thái ở 

xã Chiền  S n  (hu ện  ên Châu, tỉnh Sơn La) đƣa v o trồn   Loại dƣa siêu 

n ọt khôn  chỉ l m cho ruộn  đẹp lên m  còn man  lại thu nhập cao cho nh  

nông. 

 Đến xã Chiềng Sàng - một trong những xã tập trung nhiều nhất số hộ trồng 

dưa lê siêu ngọt của huyện Yên Châu, chúng tôi được chứng kiến không khí nhộn 

nhịp thu hoạch dưa của bà con nông dân nơi đây để kịp giao cho thương lái. 

Vừa cắt cuống, vừa lau dưa, bán ngay tại ruộng, chị Lò Thị Hóa - dân bản 

Vũng Mo cho biết: “Trước đây trên 800m2 ruộng này gia đình tôi trồng rau cải, xà 

lách, cà chua, ớt... nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Khi được cán bộ hội nông 

dân huyện tuyên truyền hiệu quả từ trồng dưa lê siêu ngọt, nên gia đình đã mạnh 

dạn trồng dưa siêu ngọt...”. Theo chị Hóa, nhờ vậy mà thu nhập của gia đình tôi 

không ngừng tăng lên, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. 

Chị Hóa cho hay, so với trồng các loại rau màu, dưa lê siêu ngọt có thời gian 

thu hoạch ngắn ngày hơn, không tốn nhiều công chăm sóc, tiết kiệm được chi phí 

do có thể tận dụng được nylon từ vụ trước, giá bán lại cao hơn. 

Thời gian qua, dưa lê siêu ngọt đã trở thành một trong những loại cây trồng 

mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ nông dân huyện Yên Châu. Tại xã 

Chiềng Sàng, các nông hộ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích đất canh tác, dần 

biến dưa lê siêu ngọt trở thành một trong những giống cây trồng chủ lực trong phát 

triển kinh tế. 

Theo các hộ dân, giống dưa lê siêu ngọt có nhiều ưu điểm vượt trội như: Dễ 

chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, cho quả đều và đẹp, khi ăn giòn và ngọt. 

“Dưa lê siêu ngọt được trồng phổ biến vào khoảng tháng 3 và thu hoạch rộ 

vào tháng 5, tháng 6 dương lịch. Thời gian sinh trưởng chỉ từ 45 - 50 ngày, nên thu 

hoạch và thu hồi vốn từ bán dưa siêu ngọt rất nhanh....” - chị Lò Thị Hóa chia sẻ. 

Hiện gia đình chị Hóa trồng hơn 800m2 dưa lê siêu ngọt. Chị vừa thu hoạch được 

hơn 4 tạ dưa và bán tại ruộng với giá từ 30.000 - 35.000 đồng/kg tùy theo chất 

lượng... 
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Do có vị ngọt mát, hương vị thơm ngon đặc trưng nên dưa lê siêu ngọt được 

thị trường khá ưa chuộng. Bà con thu hoạch dưa lê đến đâu, thương lái đến tận 

ruộng thu mua hết. Quả dưa to, đều, màu đẹp có giá từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, 

quả nhỏ khoảng 20.000 đồng/kg. Như gia đình chị Hóa, mỗi năm lãi hơn 60 triệu 

đồng từ dưa.  

“Do dưa lê siêu ngọt giá bán cao lại tương đối ổn định, nên diện tích loại 

cây trồng này trên địa bàn huyện ngày càng được mở rộng. Thu nhập của bà con 

nhân dân không ngừng tăng cao, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế ở địa 

phương”. - Ông Trần Sỹ Hứng, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu. 
 

07   u ền Tran   SƠN LA:  ỢP T C  Ã “S T C N ” C NG ĐỊA 

P ƢƠNG     DỰNG N NG T  N  ỚI    u ền Tran     Thời báo  inh 

doanh - N              - Số 4  - Tr.9. 
 

Trong quá trình xâ  dựn  nôn  thôn mới, khôn  thể khôn  nhắc đến 

vai trò của kinh tế hợp tác  Ở Sơn La, các cấp chính qu ền đã tạo mọi điều 

kiện để xâ  dựn  v  phát triển các hợp tác xã kiểu mới nhằm tạo độn  lực cho 

các địa phƣơn  phát triển kinh tế xã hội v  ho n th nh mục tiêu xâ  dựn  

nôn  thôn mới  

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La, hiện Sơn La có 588 hợp tác xã, 

doanh thu bình quân hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2,04 tỷ 

đồng/năm. Trong đó, doanh thu bình quân của hợp tác xã cây ăn quả đạt 3 tỷ 

đồng/năm... 
 ỢP T C  Ã L  CẦU NỐI TR NG SẢN  UẤT 

Sự ra đời và phát triển của các hợp tác xã là cầu nối cho sự phát triển, trao 

đổi hàng hóa, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động, đóng góp quan trọng 

trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh khi trực tiếp hoặc gián tiếp tham 

gia vào 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, như các tiêu chí về: Điện, chợ nông 

thôn, hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ 

lệ hộ nghèo, chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng tích cực... 

Những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì mỗi xã có ít nhất 

1 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Trong khi, nhiều xã ở Sơn La có 3 - 4 hợp tác xã 

hoạt động hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả trong việc cùng địa phương nhanh 

chóng hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 

Tiêu biểu như Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng (xã Nà Nghịu, 

huyện Sông Mã) đã mạnh dạn đầu tư áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt 

VietGAP cho 25ha nhãn, xoài, để sản xuất các sản phẩm có năng suất, chất lượng, 

an toàn và có sức cạnh tranh cao. Hợp tác xã sử dụng túi bao chuyên dụng bao trái 

xoài nhằm hạn chế tối đa sự xâm nhập, phá hoại của các loại côn trùng gây ảnh 

hưởng đến chất lượng và mẫu mã các loại quả, tạo ra sản phẩm có mẫu mã đẹp, 

chất lượng tốt. Công nghệ bón phân hữu cơ được chú trọng nhằm bảo vệ đất và tạo 

ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng. 
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Chỉ tính riêng sản phẩm nhãn đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung 

Quốc với doanh thu trung bình 3 tỷ đồng. Thị trường trong nước, sản phẩm nhãn 

của hợp tác xã đã có mặt tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn... 

Cũng là những hợp tác xã kiểu mới tiên phong trong sản xuất, hợp tác xã  

dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 (huyện Mộc Châu) không chỉ chú trọng sản 

xuất các loại cây ăn quả đặc trưng của địa phương theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu 

cơ mà còn đầu tư trên 3 tỷ đồng mua dây chuyền sản xuất rượu hoa quả của Pháp 

với công suất chế biến 2.000 tấn quả/năm, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao 

động 4,5triệu đồng/người/tháng. 
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA  ỢP T C  Ã 

Từ thực tiễn sản xuất tại Sơn La cho thấy, các hợp tác xã đã khai thác và 

phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để xây dựng, hình thành 

những vùng chuyên canh trồng, hoa, rau, củ, quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... 

theo hướng hàng hóa. 

Cùng với đó, các hợp tác xã đã rất năng động và chú trọng tập trung vào liên 

doanh, liên kết, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản của địa phương. 

Mỗi hợp tác xã ở Sơn La đều trở thành đầu mối liên kết người dân với doanh 

nghiệp, địa phương, từ đó tham gia tích cực vào chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các doanh nghiệp kết nối. 

Không dừng lại ở đó, các hợp tác xã đã tập trung đổi mới, ứng dụng khoa 

học công nghệ vào sản xuất, góp phần thúc đẩy nông nghiệp nông thôn phát triển 

bền vững. 

Trong quá trình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng 

nông thôn mới, nhiều hợp tác xã còn tích cực tham gia vào quy hoạch phát triển sản 

xuất, quy hoạch thủy lợi, giao thông nội đồng, vận động các thành viên tham gia 

ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông 

nông thôn, đường nội đồng, làm cơ sở thực hiện hiệu quả tiêu chí về giao thông và 

thủy lợi, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sản xuất. 

Tiêu biểu, như: Hợp tác xã Rau an toàn Tự Nhiên (xã Đông Sang, huyện 

Mộc Châu), Hợp tác xã Thành Công (xã Ngọc Chiến, huyện Mường La); Hợp tác 

xã đa ngành nghề Diệp Sơn (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn)... 

Để khu vực kinh tế hợp tác phát triển, tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Liên minh Hợp tác xã  

tỉnh và các cấp ngành đang tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy mô hình hợp tác xã  

phát triển, đảm bảo thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động, đóng góp 

thiết thực cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới của Sơn 

La. 
 

08. Nhƣ  ến  SỨC SỐNG Ở  Ã N NG T  N  ỚI C IỀNG SUNG, SƠN 

LA   Nhƣ  ến    Thời báo  inh doanh - N              - Số 4  - Tr.9. 
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Chiền  Sun  l  một xã đã ho n th nh chƣơn  trình mục tiêu Quốc  ia 

xâ  dựng nôn  thôn mới  1  1  tiêu chí m  xã đã đạt đƣợc l  minh chứng cho 

sự đổi tha  trên vùn  đất dốc từn  một thời n hèo khó  

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng 

Sung đã huy động mọi nguồn lực được trên 75 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 56,85 

tỷ đồng, nhân dân đóng góp 18,28 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. 
T   NIỀ  TIN TR NG SẢN  UẤT 

Đến nay, xã Chiềng Sung đã xây dựng được 24 tuyến đường bê tông liên bản, 

nội bản, với chiều dài hơn 17km; kiên cố hóa 1.234m kênh mương, đảm bảo nguồn 

nước tưới cho gần 50ha. 21/21 bản có nhà văn hóa, khu thể thao phục vụ cộng đồng, 

trên 97% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia. Thu nhập bình quân đạt 32,2 triệu 

đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 7%... 

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an 

toàn xã hội được đảm bảo. 

Từng là những hộ gặp nhiều khó khăn vì tập trung vào sản xuất ngô, dưới làn gió 

phát triển các mô hình kinh tế hợp tác ở Sơn La, Hợp tác xã Trồng cây Bình An (bản Bó 

Lý, xã Chiềng Sung) đã được thành lập và mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây 

ăn quả (cam, mận, nhãn, xoài, thanh long...) theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Tuy chưa hiểu hết về vai trò của mô hình hợp tác xã kiểu mới nhưng thấy tham 

gia hợp tác xã sẽ sản xuất thuận lợi hơn và có cơ hội làm giàu nên các thành viên đều có 

niềm tin vào sản xuất. 

Ông Vì Văn Bình, giám đốc hợp tác xã cho biết, các thành viên hợp tác xã  được 

huyện, xã cho đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm sản xuất của các hợp tác xã  có thu 

nhập cao, tạo niềm tin và điều kiện để các thành viên huy động nội lực và vay vốn ngân 

hàng, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả. 

Dưới sự hỗ trợ của cán bộ khuyến nông xã, các sản phẩm của hợp tác xã đã đạt 

chứng nhận VietGAP. Sản phẩm được chú trọng bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn 

gốc để thuận lợi cho tiêu thụ. 
 Ở CƠ  ỘI L   GI U 

Nhờ tham gia hợp tác xã, các thành viên có thể thu nhập từ hàng chục đến hàng 

trăm triệu đồng/năm. Đời sống nghèo khó ở bản Bó Lý đã không còn, thay vào đó là 

những đồi cây ăn quả quanh năm xanh mướt. Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, hợp 

tác xã Bình An còn cùng địa phương xây dựng các tuyến đường liên thôn, liên bản, vận 

động người dân chủ động tham gia sản xuất. 

Vận động người dân tham gia hợp tác xã để cùng nhau sản xuất chanh leo phục 

vụ các hợp đồng chế biến và xuất khẩu của Công ty Đồng Giao và Công ty cổ phần 

nông nghiệp Chiềng Sung, Hợp tác xã Quỳnh Nghĩa (bản Cang A) đang là cầu nối trong 

chuỗi sản xuất khi kết nối người dân với doanh nghiệp. 

Hiện, các thành viên và người dân đang chuyển đổi diện tích cây trồng không 

hiệu quả như ngô, sắn sang trồng cây chanh leo. Từ lúc chỉ có vài ha, đến nay, tổng diện 

tích chanh leo toàn xã đạt trên 160ha. So với các loại cây trồng khác, chanh leo đem 
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lại thu nhập ổn định cho người nông dân, lha chanh leo cho năng suất khoảng 40 

tấn. Với mức giá thấp nhất là 5.000đồng/kg, lha chanh leo sau 4 tháng trồng thu 

được 200 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, người dân lãi khoảng 100 triệu đồng. 

Khi liên kết được với doanh nghiệp, người dân, thành viên còn được hỗ trợ 

trong sản xuất. Hiện, cây giống được nhập trực tiếp từ doanh nghiệp với mức giá 

18.000 đồng/cây. Doanh nghiệp cũng tạo điều kiện cho người dân trả trước 50% số 

tiền mua giống, 50% còn lại sẽ thanh toán cho công ty khi chanh leo cho thu hoạch. 

Bên cạnh đó, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật 

chăm sóc cho mọi người nên cây chanh leo phát triển rất tốt. 

Mối liên kết giữa Hợp tác xã Quỳnh Nghĩa và doanh nghiệp đang mở ra cơ 

hội cho các gia đình phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng trên chính 

mảnh đất quê hương. 

Để tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển, từ nguồn vốn chương trình 

135, chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Sung đã hỗ trợ các hợp tác 

xã vay vốn, mở rộng sản xuất, đặc biệt là đầu tư vào khoan các giếng để phục vụ 

lấy nước sản xuất. Như tại Hợp tác xã Bình An, bên cạnh đó, xã Chiềng Sung cũng 

thành lập tổ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng kế hoạch cụ thể xuống từng hộ 

trong bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém 

hiệu quả, năng suất thấp sang các loại cây trồng có thu nhập cao; chuyển dần diện 

tích ngô thương phẩm sang trồng chanh leo, thanh long, xoài da xanh, bơ và tham 

gia hợp tác xã để được hỗ trợ nhiều mặt. 

Từ các mô hình hợp tác xã trồng cây ăn quả thành công và cho thu nhập ổn 

định hơn trồng ngô, các hộ dân đã định hướng được sản xuất, mở rộng diện tích 

trồng cây ăn quả theo từng năm. Nhà trồng ít thì gần nghìn mét vuông, nhà trồng 

nhiều cả vài nghìn mét vuông chanh leo, cam, bưởi da xanh, thanh long. Màu xanh 

cây trái, màu xanh no ấm không chỉ làm “yên cái bụng” những người dân mà còn 

đưa những thanh niên đã từng ra ngoài tỉnh làm thuê quay trở về làm ăn sinh sống 

trên mảnh đất quê hương. 
 

09. Thanh Hà. TỈN  SƠN LA: NHIỀU KẾT QUẢ THIẾT THỰC CHĂM LO 

CHO NGƢỜI CAO TUỔI / Thanh Hà // Ngƣời cao tuổi - N        /2020.- Số 

40.- Tr.5. 
 

Từ đầu năm đến nay, hội người cao tuổi các cấp tỉnh Sơn La triển khai hiệu 

quả nhiệm vụ công tác hội năm 2020, phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua 

giữa hội người cao tuổi các huyện, thành phố với cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi 

đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm 

thành lập tỉnh, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội. 

Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón 

năm mới, hội triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực động viên người cao 

tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Nhiều địa phương tổ chức giao lưu văn 
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nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, thu hút đông đảo hội viên, người cao tuổi và 

nhân dân tham gia. Hoạt động tinh thần bổ ích, hấp dẫn tạo không khí vui tươi, 

phấn khởi, gắn bó người cao tuổi với tổ chức hội, góp phần củng cố và tăng cường 

khối đoàn kết các dân tộc; khuyến khích người cao tuổi đóng góp công sức, trí tuệ, 

kinh nghiệm xây dựng quê hương. 

Trong quý I, toàn tỉnh kết nạp 653 hội viên mới, nâng tổng số lên 105.300 

hội viên. Các huyện Phù Yên, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Vân Hồ, Thuận 

Châu, Mộc Châu kết nạp mới từ 100 đến 300 hội viên. Hội người cao tuổi tỉnh 

tuyển dụng cán bộ theo đúng quy trình và hướng dẫn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hội. Quan tâm nắm bắt tình hình, tư 

tưởng cán bộ hội trong triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về quy 

định mức phụ cấp đối với từng chức danh; mức hỗ trợ đối với những người hoạt 

động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động, phụ cấp, bồi dưỡng kiêm 

nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia 

công việc của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố... 

Hướng dẫn hội người cao tuổi cơ sở tham mưu với UBND cùng cấp thực 

hiện nghiêm việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe cho người cao 

tuổi; chúc thọ mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao 

tuổi tại địa phương theo quy định. Nhân dịp Tết Nguyên đán, hội người cao tuổi 

tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao 30 suất quà từ 

nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại 

các huyện Mường La, Bắc Yên và Sông Mã (mỗi suất quà 500.000 đồng); phối hợp 

chuyển trao 10 suất quà của Trung ương hội cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn của 9 huyện, thành phố (mỗi suất 1 triệu đồng). 

Tại huyện Mai Sơn, hội người cao tuổi phối hợp vận động xã hội hóa, tổ 

chức trao tặng 887 suất quà cho người cao tuổi nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, 

số tiền 139 triệu đồng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, trao 340 suất quà, mỗi 

suất 200.000 đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nhiều suất quà cho 

người cao tuổi các xã vùng sâu vùng xa và người cao tuổi phải mổ mắt; 21 hội 

người cao tuổi cơ sở trao tặng hàng trăm suất quà, số tiền hàng chục triệu đồng... 

Hiện hội người cao tuổi tỉnh cũng phối hợp với ngành y tế tiếp tục đề xuất 

mua sắm cân và máy đo huyết áp điện tử cho các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi mới thành lập. Phối hợp với Bệnh viện Y dược Cổ truyền ký kết 

chương trình phối hợp trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho 

người cao tuổi của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng kế hoạch tư vấn sức khỏe, 

khám chữa bệnh cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh trong năm nay. 
 

10. Nguyễn Hoàn. NĂM NAY SƠN LA CHỐNG TIÊU CỰC THI CỬ RA 

SAO?/ Nguyễn Hoàn // Tiền phong - N     8/5/2020.- Số 149.- Tr.6. 
 

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, vụ gian lận điểm thi 

xảy ra năm 2018 khiến nhiều cán bộ ngành giáo dục bị áp lực, lo lắng khi tham dự 
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công tác tuyển sinh. Để phòng chống tiêu cực, dự kiến năm 2020, thanh tra tỉnh sẽ 

giám sát, công an sẽ kiểm tra lý lịch của từng cán bộ được lựa chọn coi, chấm, 

thanh tra và giám sát kỳ thi. 

Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đang xét xử 12 bị cáo vụ gian lận điểm thi xảy 

ra tại tỉnh này năm 2018. Trong đó, có 7 bị cáo từng là giáo viên, cán bộ, lãnh đạo 

ngành giáo dục bị cáo buộc về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ” vì rút bài, sửa điểm cho 44 thí sinh. 

Ông Trần Văn Trọng - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La 

cho biết, để phòng chống tiêu cực, đơn vị đã tổ chức tuyển chọn cán bộ coi, chấm 

thi theo các tiêu chí nghiêm ngặt. Cụ thể, sở thành lập tổ nghiên cứu, tham mưu 

chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi 2020 do giám đốc sở làm tổ trưởng. Ngoài phân 

tích, tổng hợp, đánh giá số liệu về chất lượng học sinh để lên phương án bổ trợ, tổ 

này còn rà soát phẩm chất chính trị, năng lực từng cán bộ, giáo viên để bố trí tham 

gia công tác coi, chấm, thanh tra và giám sát thi. 

“Sở tuyệt đối không lựa chọn cán bộ có con, cháu ruột trong gia đình dự thi 

năm 2020 tham gia công tác tuyển sinh. Những cán bộ có liên quan tới vụ gian lận 

điểm thi năm 2018 cũng không được tham gia công tác này”, ông Trọng nói. 

Ông Trọng cho biết, năm 2020 tại Sơn La có 31 điểm trường trung học phổ 

thông, 10 trường nội trú và 1 trường dân lập có học sinh dự thi. 
 

11. Hải Vân. NHẶT RÁC TRÊN ĐỈN  TÀ XÙA / Hải Vân // Thời nay - N    

28/5/2020.- Số 1082.- Tr.6. 
 

 u hƣớn  trekkin  tron  rừn   i , chinh phục nhữn  đỉnh núi cao, dã 

n oại cắm trại tận hƣởn  thiên nhiên hùn  vĩ đan  đƣợc nhiều bạn trẻ lựa 

chọn  Sẽ khôn  có  ì đán  nói, nếu sau nhữn  cuộc cắm trại vui vẻ, săn mây 

n ắm cảnh, nhữn   ì còn lại l  chai nhựa, vỏ lon, túi n lon, vỏ bánh kẹo vứt 

bừa phứa trên đƣờn  đi  
V  TƢ  Ả R C 

Nổi tiếng là điểm đến hấp dẫn cho những người “săn” mây: Xã Tà Xùa (Bắc 

Yên). Không cần phải gian nan trèo đèo lội suối canh thời tiết đẹp như đa số những 

“thiên đường mây” khác, nếu đi từ hướng Bắc Yên (Sơn La), người ta có thể ngồi 

trên xe máy dễ dàng phi thẳng đến Tà Xùa. Cung đường này biển mây có sẵn, kẻ 

chinh phục vì thế có thể hạ trại ở bất cứ nơi nào trên đường đi. Cũng có thể vì dễ, 

nên Tà Xùa từ nhiều năm nay luôn nổi tiếng là địa điểm “nổi tiếng” là... nhiều rác 

nhất. 

Trở về sau chuyến đi Tà Xùa cùng nhóm bạn, Nguyễn Phương Anh (Thanh 

Xuân, Hà Nội) bức xúc với những bãi rác dọc cung đường đi. “Cứ trên đường nhìn 

thấy đống củi đốt dở chưa cháy hết, nylon, vỏ kẹo, chai nhựa, hộp xốp vứt ngổn 

ngang, là biết có một nhóm đã hạ trại vừa rời đi”, Phương Anh ngao ngán. Là sinh 

viên năm thứ ba Trường Đại học Hà Nội, Phương Anh luôn mơ ước được một lần 

chinh phục đỉnh cao, săn mây, tận hưởng cảm giác được thả mình thư thái giữa 
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mây trời. Lần đi này, điều khiến cô thất vọng nhất, là chứng kiến nhiều bạn trẻ xả 

rác bừa bãi, miễn sao tiện cho mình. “Hết nạn giẫm nát hoa vì check-in, chụp ảnh 

lại đến xả rác bừa bãi. Tôi cứ nghĩ những người mê xê dịch là người trẻ, yêu thiên 

nhiên và phóng khoáng. Không biết đến bao giờ ý thức của các bạn mới khá hơn 

được?”, Phương Anh bức xúc… 
NGƢỜI DẪN ĐƢỜNG  I  … G   R C  

“Đừng để lại gì ngoài dấu chân”, “Leo núi không xả rác nhựa” là những 

khẩu hiệu mà những người dẫn đoàn và nhiều người trẻ vẫn dặn dò nhau khi bắt 

đầu những bước đầu tiên của hành trình chinh phục những đỉnh núi. Nhưng không 

phải ai cũng đều làm như vậy. Thời tiết nắng nóng, cộng với việc đi bộ cả ngày qua 

nhiều địa hình suối, đồi trọc, rừng rậm để chinh phục những đỉnh núi cao hơn 

2.800m khiến một chai nhựa trong tay cũng trở nên nặng cả tạ với người không đủ 

thể lực… 

Không chỉ tình nguyện nhặt rác, làm sạch đường đi, một số bạn trẻ còn sáng 

tạo ra những cách để hạn chế tối đa rác mỗi lần leo núi. Tuấn Anh cho biết, nhóm 

leo núi của anh đều tự chuẩn bị một hộp nhựa để đựng rác cá nhân, để rác mình 

mang theo trên đường đi luôn phải được mang xuống núi. Có nhiều người dùng 

bình nước cá nhân thay vì dùng chai nhựa, mang theo áo mưa tái sử dụng nhiều lần 

thay cho loại dùng một lần, hạn chế tối đa các đồ nhựa, túi nylon, không ảnh hưởng 

đến môi trường tự nhiên và không ảnh hưởng đến nhóm leo núi khác. Khi một chai 

nhựa rơi xuống đường, thì người leo núi khác, porter (người dân bản địa được thuê 

khuân vác đồ), đôi khi cả dẫn đường trở thành người thu gom rác bất đắc dĩ. Nhiều 

nhóm leo núi cũng tình nguyện nhặt bớt rác khi trên đường quay về. Dù vậy, cũng 

không thể lại với tốc độ xả rác của các đoàn leo núi. 
 

12. Lê Hồn . SƠN LA: Đ N  GIÁ LỘ TRÌNH TÁI CƠ CẤU CÁC CƠ SỞ 

GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN / Lê Hồng // Đại biểu Nhân dân - N    

28/5/2020.- Số 149.- Tr.4. 
 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa làm việc với UBND tỉnh về việc giải 

thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố 

trên địa bàn. Theo đánh giá, việc giải thể các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên các huyện đã tinh gọn đầu mối quản lý, thống nhất điều hành 

hoạt động. Học viên học hệ giáo dục thường xuyên được học tập trong môi trường 

nhiều phong trào, có sự cạnh tranh. Giáo viên hệ giáo dục thường xuyên  được sinh hoạt 

tổ bộ môn với các giáo viên hệ trung học phổ thông, tham gia giảng dạy học sinh trung 

học phổ thông nên có động lực nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, 

việc giải thể các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại các huyện 

chưa phù hợp với quy định hiện hành; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả 

trong và sau đào tạo nghề cho lao động nông thôn gặp khó khăn... Đoàn đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá việc giải thể hoặc lộ trình tái cơ cấu hệ 

thống các cơ sở giáo dục thường xuyên cấp huyện. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển 
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khai chương trình giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đào tạo đối với các trường đã 

sáp nhập... 
 

13   inh N ọc  VỤ VẬN ĐỘNG VI N NGỘ ĐỘC T ỰC P Ẩ  T I SƠN LA:     7 

BỆN  N  N  UẤT VIỆN    C ƢA  ẾT LUẬN ĐƢỢC NGU  N N  N   

 inh N ọc    Giáo dục v  Thời Đại - N              - Số 1   - Tr.12. 
 

Sau 2 ngày điều trị tại các cơ sở y tế ở Sơn La, hiện tại sức khỏe 37 vận động 

viên của Trung tâm Thi đấu và Huấn luyện Thể thao tỉnh Sơn La trong vụ ngộ độc thực 

phẩm đã ổn định. 32/37 bệnh nhân đã xuất viện. 

Bà Nguyễn Thị Ban Mai, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống tỉnh Sơn La 

vừa cho biết: Qua 2 ngày điều trị, hiện sức khỏe của 29 vận động viên của Trung tâm 

Thi đấu và Huấn luyện Thể thao tỉnh Sơn La đã ổn định. Sáng 28/5 29 bệnh nhân đã 

xuất viện. 

Ông Đỗ Xuân Thụ, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết thêm: 

Hiện sức khỏe của 8 bệnh nhân điều trị tại cơ sở này cũng đã ổn định, có 3 bệnh nhân đã 

ra viện từ ngày 27/5. 5 bệnh nhân còn lại xuất viện ngày 28/5. 

Theo ông Thụ, lúc nhập viện, các bệnh nhân trong tình trạng nôn và đi ngoài. 

Qua chẩn đoán, các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Hiện nhân viên y tế đang tiến 

hành xét nghiệm mẫu và sẽ có kết luận cụ thể. 

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 26/5, Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống tỉnh Sơn La 

đã tiếp nhận 29 bệnh nhân nhập viện cùng một lúc. Các bệnh nhân này đến từ Trung 

tâm Thi đấu và Huấn luyện Thể thao tỉnh Sơn La trong tình trạng đau bụng, đau ngực, 

đau đầu và nôn. 

Qua khai thác bệnh sử cho thấy, trước khi vào viện, các bệnh nhân đều ăn cơm 

tập trung tại Trung tâm Thi đấu và Huấn luyện Thể thao tỉnh với số lượng khoảng 100 

người. Sau 1 giờ ăn, 37 người có những biểu hiện giống nhau nên đã được các cán bộ và 

thầy giáo của trung tâm đưa đến bệnh viện. 

Trong số 37 bệnh nhân có 8 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Sơn La và 29 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống. 

Ngành Y tế Sơn La đã lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm, xác định nguyên nhân 

khiến cho 37 vận động viên bị đau đầu, đau bụng, đau ngực, nôn phải nhập viện. 
 

14   uân  ƣn    ÉT  Ử VỤ  N GIAN LẬN ĐIỂ  T I Ở SƠN LA: N ỮNG LẬP 

LUẬN SẮC BÉN CỦA Đ I DIỆN VIỆN  IỂ  S T    uân  ƣn  // Bảo vệ Pháp 

luật - N     9/5/2020.- Số 43.- Tr.4. 
 

Tại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 

2018 ở tỉnh Sơn La đang diễn ra, trong phần tranh tụng, đại diện viện kiểm sát đã đối 

đáp quan điểm tự bào chữa của các bị cáo và luận cứ gỡ tội của luật sư. 

Đối đáp với luật sư bào chữa cho bị cáo Lò Văn Huynh, đại diện Viện Kiểm 

sát Nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định viện kiểm sát không vi phạm tố tụng như luật 

sư lập luận. 
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Nêu lý do của việc trả hồ sơ 4 lần trước đó, kiểm sát viên Lê Thu Hà cho biết: 

“Đây là vụ án phức tạp, ban đầu mới khởi tố 7 bị can, sau khi trả hồ sơ đã khởi tố bổ 

sung 5 bị can về các tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”. 

Liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Lò Văn Huynh, kiểm sát viên 

khẳng định, quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo cũng thừa nhận tình tiết 

phạm tội nhiều lần. 

Với cáo buộc nhận hối lộ 1 tỷ đồng đối với bị cáo Huynh, đại diện viện kiểm 

sát căn cứ lời khai ban đầu của bị cáo Huynh phù hợp với tài liệu cơ quan an ninh 

điều tra xác minh. Cụ thể, bị cáo khai đã nhận tiền vào tối 13/6/2018 khi bị cáo 

Nguyễn Minh Khoa (lúc đó là Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an 

tỉnh Sơn La) đến nhà để đưa cho Huynh 1 tỷ đồng với các mệnh giá tiền 500.000 và 

200.000 đồng. Đại diện viện kiểm sát dẫn chứng, bị cáo Huynh khai rất chi tiết về 

việc bị cáo Khoa nói: “Em có một số thí sinh con em bạn bè, người quen nhờ anh 

giúp để đỗ vào trường công an. Nếu được sẽ gửi 700 triệu đồng mỗi thí sinh và đưa 

trước 1 tỷ”. 

Sau khi vụ án được khởi tố, anh Lê Thanh Sơn (em vợ Huynh) đến nhà Huynh 

nên bị cáo nhờ Sơn giữ hộ 1 tỷ đồng để trả cho Khoa, nhưng bị cáo Huynh dặn “khi 

nào anh gọi điện thì mới thực hiện”. 

Theo đại diện viện kiểm sát, anh Sơn cũng khẳng định đã mở xem bọc tiền và 

thấy bên trong có 2 loại mệnh giá như trên. Đến ngày 07/01/2019, anh Sơn nộp 1 tỷ 

đồng cho cơ quan an ninh điều tra. Tại biên bản giao nhận, anh Sơn trình bày đó là 

số tiền Huynh đưa giữ hộ. 

“Lò Văn Huynh còn vẽ sơ đồ vị trí mô tả việc bị cáo Khoa đến nhà đưa tiền, 

vị trí Khoa đặt túi tiền trên ghế”, đại diện viện kiểm sát lập luận. 

Về nguồn gốc số tiền 1 tỷ đồng, kiểm sát viên công bố kết quả xác minh của 

cơ quan an ninh điều tra cho thấy, cuối năm 2017, vợ chồng bị cáo Huynh tiết kiệm 

được 250 triệu đồng. Trong khi đó, bị cáo Huynh khai khoản tiết kiệm là 1,25 tỷ 

đồng. Đại diện viện kiểm sát đánh giá, bị cáo Huynh không lý giải được vì sao có sự 

chênh lệch con số 1 tỷ đồng. 

Còn việc bị cáo Huynh khai 1 tỷ đồng đưa cho em vợ là tiền bán đất ở Ninh 

Bình và tiền tiết kiệm, đại diện viện kiểm sát có đủ căn cứ khẳng định đây là số tiền 

mà bị cáo Huynh đã nhận từ bị cáo Khoa. 

Tự bào chữa, bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo) tái khẳng định bị cáo không nhất trí với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ để nhờ nâng điểm cho 13 thí sinh. Theo bị cáo này, cơ 

quan tố tụng quy kết bị cáo có động cơ cá nhân khác để nhờ nâng điểm cho 13 thí 

sinh là không đúng. 

 Bị cáo Yến cho rằng, việc viện kiểm sát cáo buộc bị cáo chịu trách nhiệm 

chính giám sát thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm và chịu trách nhiệm kết quả bài 

thi là không có cơ sở pháp lý. Bởi theo bị cáo, trong kỳ thi năm 2018, Thông tư số 04 

của Bộ Giaos dục và Đào tạo quy định quá trình chấm thi phải bố trí bộ phận giám 
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sát gồm công an và thanh tra. Với cáo buộc đồng thuận, cho phép các bị cáo khác rút 

bài thi trắc nghiệm mang về nhà để sửa nâng điểm, bị cáo Yến nói rằng quy kết này 

không đúng. Bởi lẽ, lời khai của các bị cáo khác đã khẳng định không ai được bị cáo 

chỉ đạo làm việc này.  

Về cáo buộc chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga xóa dữ liệu máy tính liên 

quan việc nâng điểm thi sau khi có đoàn thanh tra, bị cáo Yến cũng bác bỏ luận tội 

của đại diện viện kiểm sát.  

Đối đáp với bị cáo, đại diện viện kiểm sát khẳng định quá trình điều tra, Trần 

Xuân Yến khai nhận phù hợp với lời khai của các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, 

Đặng Hữu Thủy và Cầm Thị Bun Sọn về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 

khi thi hành công vụ, với tình tiết phạm tội nhiều lần. Lời khai của bị cáo Yến thể 

hiện bị cáo đã đồng thuận cho các bị cáo rút bài thi nhằm nâng điểm cho các thí sinh, 

sau đó quét lại kết quả các bài thi đã sửa để cập nhật vào máy tính. 

Đại diện viện kiểm sát cũng khẳng định, lời khai của bị cáo Yến và các bị cáo, 

cũng như nhiều chứng cứ bổ trợ cho thấy cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo 

đã không chỉ đạo niêm phong bài thi sau khi thi. Đến chiều 04/7/2018, bị cáo Yến 

mới ban hành quy định niêm phong khi các bài thi đã được sửa nâng điểm. Khi đoàn 

công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo lên thanh tra, bị cáo Yến đã mang các bộ đĩa 

CD ra nghĩa trang để đốt tiêu hủy nhằm phi tang. Cơ quan điều tra khám nghiệm 

hiện trường và đã thu được các mẫu than. 

Đại diện viện kiểm sát cũng khẳng định, có căn cứ cho thấy Trần Xuân Yến 

đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Nga xóa dữ liệu trên máy tính để trốn tội. Cơ quan 

giám định đã tìm ra dấu vết của hành vi tẩy xóa này. “Chính bản thân bị cáo Yến 

cũng thừa nhận 6 sai phạm trong kỳ thi”, đại diện viện kiểm sát lập luận đối đáp. 

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành luận tội 

12 bị cáo, đồng thời đề nghị hàng loạt mức án nghiêm khắc. Cụ thể: Đề nghị hội 

đồng xét xử tuyên bị cáo Lò Văn Huynh mức án 17 - 18 năm tù về tội Nhận hối lộ, 6 

- 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp 

hình phạt đề nghị là 23 - 25 năm tù. Đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 

Nguyễn Thị Hồng Nga 16 - 17 năm tù về tội Nhận hối lộ, 7 - 8 năm tù về tội Lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt đề nghị là 

23 - 25 năm tù. Đề nghị bị cáo Cầm Thị Bun Sọn 4 - 5 năm tù về tội Nhận hối lộ, 5 - 

6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp 

hình phạt 9 - 11 năm tù. Đề nghị bị cáo Trần Xuân Yến 7 - 8 năm tù về tội Lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ... 
 

15   ải     N ỮNG SAI LẦ    IẾN N IỀU NGƢỜI NGỘ ĐỘC NẤ    

 ải      Gia đình v   ã hội - N              - Số    - Tr.7. 
 

 Có n ƣời n hĩ nấm độc thƣờn  có m u sặc sỡ, nhƣn  thực tế có nhữn  

lo i nấm  â  chết n ƣời lại có m u trắn  tinh khiết… 
 N ỮNG VỤ VIỆC T ƢƠNG T   
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 … Một vụ ngộ độc nấm nữa trong thời gian gần đây cũng đã xảy ra tại gia 

đình ông Vì Văn Pản (trú tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La). Sau khi ăn bữa cơm chiều có món nấm màu trắng hơi nâu hái ở rừng về chế 

biến, sáng hôm sau, vợ chồng ông Pản có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tim đập 

nhanh và mệt nhiều. Ông Pản cùng vợ được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa 

huyện Mai Sơn trong tình trạng nguy kịch, ngay sau đó đã được chuyển lên Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Sơn La rồi chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Còn vợ 

ông Pản đã tử vong khi vừa chuyển đến Bệnh viện tỉnh… 
 

16   ồn  Anh  ĐỒNG B   C C D N TỘC SƠN LA VƢƠN LÊN THOÁT 

NG È  TỪ NGUỒN TÍN DỤNG C ÍN  S C     ồn  Anh    Tạp chí Lao 

độn  v   ã hội - Ngày 16 - 31/5/2020.- Số     - Tr.51-52. 
 

Giảm n hèo bền vữn  l  một chủ trƣơn  lớn của Đản  v  Nh  nƣớc, 

tron  đó tín dụn  chính sách xã hội thực sự l  một  iải pháp v  n uồn lực 

quan trọn   óp phần thực hiện hiệu quả chƣơn  trình n    Thời  ian qua, 

Tỉnh ủ ,  ĐND, UBND tỉnh Sơn La đã lãnh đạo thƣờn  xu ên, to n diện, 

phát hu  sức mạnh tổn  hợp; sự v o cuộc của cả hệ thốn  chính trị, sự tham 

 ia tích cực của nhân dân, tín dụn  chính sách xã hội đã đạt nhiều kết quả 

tích cực,  óp phần thực hiện hiệu quả chƣơn  trình  iảm n hèo tại địa 

phƣơn   

Triển khai chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tín dụng chính sách xã 

hội tại tỉnh đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm 

nghèo và chính sách an sinh xã hội, giảm nhanh hộ nghèo qua từng năm và trong 

từng giai đoạn, số hộ nghèo của tỉnh Sơn La đến năm 2019 là 71.797 hộ (chiếm 

25,42%); số hộ cận nghèo 31.219 hộ (chiếm 11,05%), tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 

đạt trên 3%/năm, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo 

an ninh - quốc phòng của tỉnh trong thời gian qua. Thông qua nguồn vốn tín dụng 

chính sách xã hội và các nguồn lực khác, nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách 

khác được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, 

sửa chữa nhà ở... góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện điều 

kiện sinh hoạt, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. 

Thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Sơn La cho biết, tại 

Sơn La, nguồn vốn tín dụng chính sách trong giai đoạn 2016 - 2019 đã góp phần 

tích cực trong thực hiện chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống 

của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, 

đã có trên 130 nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh (chiếm 47% số hộ dân) được cải 

thiện về cuộc sống, chuyển biến nhận thức, cách làm ăn; trên 105 nghìn lượt lao 

động được tạo thêm việc làm mới, trong đó có 21 người đi xuất khẩu lao động 

nhờ vốn vay ưu đãi; 318 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay 
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vốn đi học; xây dựng được trên 30 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn, trên 4 nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Các đoàn thể chính trị nhận ủy thác vốn vay của ngân hàng chính sách xã 

hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện đầy đủ các nội dung 

được ủy thác; phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội và chính quyền 

địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính 

sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám 

sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng 

ghép với các chương trình, dự án của các đoàn thể chính trị. Làm tốt công tác tư 

vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển 

hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu. 

Có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn vay của ngân hàng 

chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả, điển hình như: Hộ ông Hà Văn Yến - hội 

viên Hội Cựu chiến binh bản Văn Lùng, xã Chiềng Hắc, huyện Yên Châu vay 

vốn số tiền 50 triệu đồng, chương trình cho vay hộ nghèo, vốn vay sử dụng đầu tư 

trồng cây ăn quả (nhãn, xoài) với diện tích 3ha. Hộ ông Quàng Văn Inh - bản 

Biên, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, vay vốn chương trình hộ nghèo với số tiền 

30 triệu đồng mua được 4 con bò sinh sản. Hộ bà Phùng Thị Tứ - hội viên Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, bản Quyết Thắng, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, vay vốn 

chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn với số tiền 30 triệu đồng, gia 

đình bà đầu tư vào trồng nhãn với diện tích 3ha. Hộ ông Giàng A Dạy - hội viên 

của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bản Rừng Thông, xã 

Mường Bon, huyện Mai Sơn vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm số 

tiền 50 triệu đồng, đầu tư trồng rau củ quả sạch, cho hợp tác xã AMO với diện 

tích 1,5ha. Hộ ông Lò Văn Cương - bản Huổi Yên, xã Dồm Cang, huyện Sốp 

Cộp, thuộc hội viên hội nông dân, vay vốn hộ nghèo, số tiền 30.000.000 đồng, 

đầu tư chăn nuôi trâu sinh sản, gia đình mua được 3 con trâu giống. Hiện nay 

đàn trâu đã tăng lên 9 con... 

Tại huyện Phù Yên, trong những năm qua, UBND huyện, Ban đại diện 

Hội đồng quản trị - Ngân hàng Chính sách Xã hội đã quan tâm tạo điều kiện 

thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hoạt động hiệu quả; chỉ đạo 

các ngành, các xã phối hợp tốt với ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt 

chương trình tín dụng, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; lồng ghép với 

các nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia về y tế, giáo dục, giảm nghèo 

bền vững... nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng, cải thiện đời sống, 

giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định kinh tế - chính trị trên 

địa bàn. 

Thông qua các nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội, trong 

giai đoạn từ 2016 đến hết năm 2019, tại Phù Yên đã có trên 4.000 hộ thoát 
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nghèo (giảm tỷ lệ hộ nghèo 29,91% cuối năm 2015 xuống còn 19,98% đến năm 

2019); xóa được trên 466 căn nhà tạm, giúp trên 80 học sinh, sinh viên có hoàn 

cảnh khó khăn được vay vốn đi học; trên 10 lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ dân tộc thiểu số được vay vốn đi xuất khẩu lao động... Tại huyện Quỳnh 

Nhai, trong giai đoạn này, vốn vay tín dụng chính sách xã hội đã giúp các hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách phát triển đàn trâu trên 13 nghìn con, đàn bò 

21.690 con, đàn dê 21.970 con, trên 33.500 con lợn; diện tích trồng cây ăn quả 

đạt 1.119,5ha, cây công nghiệp lâu năm 1.035ha; diện tích mặt nước nuôi trồng 

thủy sản là 275ha; tổng số hợp tác xã có hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy 

sản toàn huyện hiện có là 46 với tổng số gần 7.000 lồng cá. 

Tại Mai Sơn hiện nay, nguồn vốn chính sách xã hội đã trải rộng khắp các 

bản, tiểu khu, với 15 chương trình tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, cận nghèo, 

mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và 

vệ sinh môi trường, cho vay nhà ở, giải quyết việc làm... Ngân hàng chính sách 

xã hội và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò cầu nối, đưa tín dụng ưu đãi đến 

với các hộ và đối tượng chính sách khác, tạo động lực giúp xóa đói, giảm nghèo 

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2014 đến hết năm 2019, Mai Sơn đã 

có trên 26.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín 

dụng ưu đãi, tổng doanh số cho vay trên 552 tỷ đồng; đã tạo điều kiện cho hơn 

300 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học, 880 lao động có 

việc làm thông qua vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; hỗ trợ 1.841 hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách khác làm nhà ở; hoàn thành, đưa vào sử dụng 

16.170 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường... 

Còn tại Sông Mã, ông Nguyễn Thế Chung, Giám đốc phòng Giao dịch 

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sông Mã, cho biết: Giai đoạn từ 2014 - 

2019, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 3.246 hộ thoát nghèo; 

367 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học; 628 lao động được vay vốn tạo 

việc làm mới; xây mới 6.808 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ 

xây dựng 519 căn nhà cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách... góp phần 

nâng thu nhập của người dân đạt bình quân 20,5 triệu đồng/người/năm, kéo 

giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện từ 3% trở lên. Qua đó, thực hiện tốt 

mục tiêu giảm nghèo mà huyện Sông Mã đã đề ra, diện mạo nông thôn ngày 

càng thay đổi. 

Nguồn vốn này đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ ở vùng khó 

khăn được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

vật nuôi, gắn với xây dựng mối liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tạo ra 

các sản phẩm nông sản uy tín, có thương hiệu tiêu thụ tại thị trường trong nước 

và nước ngoài, như: Nhãn, xoài đã được xuất khẩu sang các nước Mỹ, Anh, Úc, 

Trung Quốc... thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo tại 

địa phương. Nhiều hộ đã vay vốn cải tạo vườn tạp, phát triển cây ăn quả, chăn 
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nuôi gia súc đem lại thu nhập cao, từ hộ nghèo, cận nghèo đã vươn lên khá giả, 

điển hình như các hộ: Quàng Văn Hạnh, bản Lướt (Chiềng Khoong); Lò Văn 

Quyết, bản Tân Hống (Mường Sai); Lý Thị Nhung, bản Tiên Sơn và Lò Thị 

Huyền, bản Khương Tiên (Chiềng Khương)... cùng nhiều mô hình sản xuất cây 

ăn quả theo quy trình VietGAP, mô hình chăn nuôi trang trại tại các xã: Nà 

Nghịu, Chiềng Sơ, Yên Hưng... 

Có thể khẳng định, với những kết quả đạt được trong những năm qua, 

hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây 

dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, 

chính quyền các cấp và người dân ghi nhận và ủng hộ. Khẳng định tính đúng 

đắn, phù hợp của chính sách tín dụng của Nhà nước với phát triển kinh kế xã hội 

của địa phương, đáp ứng nhu cầu chính đáng về nguồn vốn của người nghèo và 

các đối tượng chính sách khác có điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng 

cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, học tập, góp phần giữ vững ổn định chính 

trị, an ninh quốc phòng của địa phương. 

Để giúp hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững, lãnh đạo Ngân hàng 

Chính sách Xã hội Chi nhánh Sơn La đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành hàng 

năm cần bố trí nguồn vốn nhất định thực hiện Chương trình tín dụng đối với hộ 

sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn để tiếp tục cho vay vốn hỗ trợ sản xuất 

kinh doanh đối với hộ dân tại các vùng khó khăn, nhằm giúp người dân tạo việc 

làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, quan tâm đầu tư cơ sở hạ 

tầng của tỉnh, đặc biệt là đường giao thông xuống xã, bản, tạo điều kiện để 

người dân vươn lên, ổn định cuộc sống.  
 

17. N ọc  ai  N ỌC N ẰN SỰ  ỌC Ở V NG CA  C IỀNG  N TR NG 

DỊC  C VID-1    N ọc  ai    Tạp chí Nôn  thôn mới - Tháng 5/2020.- Số  62.- 

Tr.28-29. 
 

 Tron  nhữn  n    phòn , chốn  dịch bệnh Covid-1 , học sinh to n 

quốc n hỉ học ở trƣờn  chu ển qua hình thức học trực tu ến ở nh  để cập 

nhật kiến thức  Tu  nhiên việc học trực tu ến của học sinh vùn  cao tỉnh miền 

núi Sơn La  ặp rất nhiều khó khăn nhƣ thiếu phƣơn  tiện học tập, điều kiện 

kết nối mạn  internet bị hạn chế    
 ĐIỀU  IỆN  ỌC B N  T ƢỜNG ĐÃ   Ó,  ỌC TRỰC TU ẾN L     NG 

T Ể 

 Thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Sơn La đã 

quyết định cho học sinh bậc tiểu học nghỉ học. Vì vậy, việc bảo đảm học tập cho 

học sinh các điểm trường, trường học vùng cao, không có hạ tầng internet gặp rất 

nhiều khó khăn. Đặc biệt là tại những địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Trong đó, học sinh ở vùng cao Chiềng Ân, của huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La là một trong những trường hợp như vậy. 
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 Chiềng Ân là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường La, người 

dân nơi đây hầu hết là đồng bào dân tộc Mông và La Ha. Cũng bởi thế mà học sinh 

của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Ân cũng đều là con em đồng bào 

dân tộc thiểu số, phần lớn các em đều nhà xa trường, cuộc sống khó khăn, bữa ăn 

còn thiếu thốn chứ chưa nói tới những trang thiết bị đắt tiền như: Truyền hình, điện 

thoại thông minh, máy tính, mạng internet... để học tập trực tuyến như những học 

sinh nơi phố thị. Những học sinh nơi đây ngày thường vốn đã không quản ngại 

khắc phục mọi thiếu thốn từ điều kiện cơ sở vật chất đến tinh thần để được đi học, 

nay trước đại dịch Covid-19 việc học của các em gặp thêm nhiều khó khăn. 

 Quãng đường từ trung tâm huyện lên trường dù đã được thông tin trước, 

nhưng chúng tôi cũng không nghĩ quãng đường này lại gập ghềnh khó đi đến vậy. 

Chỉ 30km mà chúng tôi phải đi xe máy mất hơn 2 giờ đồng hồ, phải ghì chắc tay lái 

để lên, xuống con đường dốc đứng, mặt đường đoạn thì lổn nhổn đá, đoạn lại đất 

bụi mù; có đoạn nước chảy thành dòng trên mặt đường, ngập lưng bánh xe... 

Ông Lù Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Chiềng Ân trăn trở: Chiềng Ân có 

94,1% đồng bào dân tộc Mông và 5,9% dân tộc La Ha, tỷ lệ hộ nghèo cao. Sự học 

ở Chiềng Ân gặp nhiều khó khăn, bởi cứ vào mùa làm nương rẫy hoặc thu hoạch 

ngô, lúa, các gia đình thường ở lại lán trên nương, vậy là con em họ cũng ở lại theo, 

dẫn đến tình trạng học sinh tiểu học nghỉ học theo mùa vụ. Đặc biệt trong thời gian 

giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, việc học của các em gần 

như ngưng lại, một phần do nhận thức của phụ huynh chưa quan tâm đến việc học 

của con em, hơn nữa điều kiện, trang thiết bị hỗ trợ học tập như: Sóng điện thoại, 

máy tính, mạng internet... tại nhà hầu như không có. 
VƢỢT NÚI L N BẢN TRA  B I TẬN TA   ỌC TRÒ 

Nằm trong thung lũng, ngay phía dưới của trụ sở UBND xã, Trường Tiểu 

học và Trung học cơ sở Chiềng Ân có khuôn viên khá rộng, với hai dãy nhà lớp 

học được xây hai tầng, trong đó, 1 dãy nhà của bậc tiểu học gồm 6 phòng học và 

một dãy nhà của bậc trung học cơ sở gồm 10 phòng học. Trong thời gian học sinh 

nghỉ giãn cách xã hội nên không gian trường vắng lặng, chỉ có các cô thầy ở lại 

trực. 

Khó khăn là vậy nhưng để giúp các em học bài, ôn tập kiến thức, trong một 

tháng qua, tập thể các thầy giáo, cô giáo của nhà trường thống nhất soạn bài ôn tập 

trên máy tính, in ra, giao từng giáo viên mỗi lớp vượt núi lên bản trao tận tay từng 

em. Từng giáo viên hướng dẫn các em cách thức tự làm bài ở nhà, đến cuối tuần, 

các thầy cô lại lên bản thu lại bài cũ, kiểm tra, uốn nắn rồi tiếp tục giao bài mới. 

Hành trình đưa bài ôn tập cho các em vất vả, toàn bộ chi phí xăng xe các thầy cô 

phải bỏ tiền riêng của cá nhân nhưng không một ai kêu ca, đều một lòng vì học sinh 

thân yêu. 

Từ đầu tháng 3/2020, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, em 

Vàng A Hua, học sinh lớp 6, Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Chiềng Ân ngày 

nào cũng lên nương cùng bố mẹ trong thời gian nghỉ dịch, đến tối em mới có thời 
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gian lấy sách từ trong cặp ra học, đối với em thì việc học trực tuyến là một điều rất 

xa lạ mà trước nay em chỉ được xem trên ti vi mà các bạn ở thành phố được học. 

Tương tự như Vàng A Hua, gia đình em Giàng A Ly, lớp 8 cũng thuộc diện 

hộ nghèo. Việc học của em đều do em tự sắp xếp, bố mẹ ít chữ nên chẳng mấy 

quan tâm việc học của con. Trong thời gian nghỉ học do dịch Covit-19, Ly cũng cố 

gắng thu xếp công việc gia đình để tham gia đầy đủ các buổi học bài tại nhà. Vì 

không có sóng điện thoại, mạng internet nên em phải đi mượn điện thoại để sử 

dụng nhưng cũng không thể học được. 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Chiềng Ân, ông Nguyễn 

Lương Xuyên cho biết: Mỗi tuần, giáo viên đến từng nhà phát 6 đề bài ôn tập các 

môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Đến cuối tuần, lại lên từng nhà thu lại bài, 

giảng giải thêm cho các em về bài nào làm chưa đúng, rồi tiếp tục phát bài ôn tập 

mới, quãng đường đưa tài liệu đến cho các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn, chủ 

yếu là đường đất, đá, có những đoạn xe không đi được phải đi bộ đến vài cây số leo 

đồi, rất vất vả. 

Hiện nay, cả trường có trên 600 học sinh, trong đó 400 học sinh tiểu học và 

trên 200 học sinh trung học cơ sở. Phần lớn hoàn cảnh gia đình các em đều khó 

khăn, số gia đình có điều kiện trang bị máy tính, điện thoại để học trực tuyến chỉ 

đếm trên đầu ngón tay. Do vậy, việc triển khai dạy học trực tuyến đối với học sinh 

vùng cao Chiềng Ân là việc cực kỳ khó và không thể thực hiện được. Cách duy 

nhất có thể làm đó chính là thực hiện cách thủ công, in bài, đưa đến từng nhà phát 

cho học sinh.  

Mặc dù điều kiện dạy và học của thầy trò ở Trường Tiểu học - Trung học Cơ 

sở Chiềng Ân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội do 

dịch Covid-19. Song với sự quyết tâm bám trường bám lớp, nỗ lực vượt khó của 

các em học sinh người dân tộc thiểu số Chiềng Ân. Tin rằng ánh sáng con chữ sẽ 

mãi được gieo trên rẻo cao này. 
 

18. Gia Bảo.  ƢỞNG ỨNG THÁNG PHÒNG C ỐNG  A TÚ : GIAN NAN CUỘC 

C IẾN C ỐNG  A TÚ  Ở SƠN LA / Gia Bảo // Công lý - N        /2020.- 

Số 46.- Tr.14. 
 

Tron  nhữn  năm  ần đâ , tình hình hoạt độn  tội phạm v  các tệ nạn 

về ma tú  trên địa b n tỉnh Sơn La tiếp tục có nhữn  diễn biến hết sức phức 

tạp  Buôn bán, vận chu ển, tiêu thụ v  sử dụn  ma tú  n a  tại chỗ lại c n  

 ia tăn , chính vì thế cuộc chiến chốn  ma tú  ở đâ  chƣa bao  iờ thôi nóng 

bỏn . 
ĐẨ    N  TẤN C NG TỘI P    

Sơn La là một tỉnh miền núi, có 250km đường biên giới giáp với nước bạn 

Lào. Nhiều năm qua, tình hình buôn bán vận chuyển ma túy ở đây luôn là điểm 

nóng của Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Lợi dụng địa hình đồi núi hiểm 

trở, các đối tượng buôn bán ma túy từ Lào thường tìm cách đưa ma túy về ém tại 
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biên giới, sau đó chúng tìm cách tuồn hàng vào nội địa Việt Nam rồi tiếp tục vận 

chuyển đi các tỉnh và đến nước thứ ba. Không chỉ liều lĩnh và manh động, các đối 

tượng còn lợi dụng vào sự thật thà, thiếu hiểu biết pháp luật của đồng bào để lôi 

kéo họ vào con đường phạm tội. 

Với quyết tâm không để Sơn La trở thành điểm nóng về ma túy, ngăn “dòng 

thác tử thần” chảy về Việt Nam từ phía bên kia biên giới bằng mọi giá, các lực 

lượng chức năng của tỉnh đã liên tục mở các đợt truy quét lớn tại các địa bàn nổi 

tiếng phức tạp về ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh tấn công đối với loại tội phạm này. 

Vào hồi 3 giờ 30 phút, ngày 01/6, tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông (Vân 

Hồ), Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng 

Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Sơn La 

đã phá thành công Chuyên án 0420.LX, bắt quả tang hai đối tượng Giàng A Sử 

(sinh năm 1994) và Sồng A Hú (sinh năm 1996), cả hai cùng trú tại bản Lũng Xá, 

xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện 

trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng 

AK; 1 khẩu súng Sămplếch đạn đã lên nòng; 37 viên đạn; 1 hộp tiếp đạn, cùng một 

số vật chứng liên quan khác. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu 

Đông cùng đoàn công tác của tỉnh đã thưởng nóng cho cán bộ, chiến sỹ tham gia 

đánh án. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao lực lượng tham gia 

chuyên án đã mưu trí, dũng cảm, phá án thành công, bắt giữ được đối tượng, tang 

vật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lực lượng Công an Sơn La cần tiếp tục bám sát, 

đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, nhất là trong tháng cao điểm phòng, 

chống ma túy; chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý các vụ việc 

liên quan đến ma túy đúng quy định của pháp luật. 

Trước đó, vào ngày 16/5, Công an huyện Sông Mã đã phối hợp với Công an 

xã Yên Hưng (Sông Mã) phá thành công chuyên án ma túy, phát hiện, bắt quả tang 

Cà Văn Quyền, trú tại bản Bang, Yên Hưng (Sông Mã) và Lò Văn Thuận, trú tại 

bản Nà Hạ, xã Huổi Một (Sông Mã) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu 

giữ: 2 bánh hêrôin (chưa cân tịnh), 5 túi hồng phiến (khoảng 1.000 viên, chưa cân 

tịnh), 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động, cùng một số tang vật khác có liên quan. 

Cũng trên địa bàn huyện Sông Mã, vào hồi 12 giờ, ngày 18/5, tại khu vực xã 

Huổi Một, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an Sơn La đã chủ trì, 

phối hợp với Công an huyện Sông Mã, Công an huyện Sốp Cộp và Cục Hải quan 

Điện Biên phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt đối tượng Tráng Láo Dua 

(sinh năm 1987), trú tại bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 19.404 viên ma túy tổng 

hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác. 
TRIỂN   AI ĐỒNG BỘ N IỀU BIỆN P  P 

Kết hợp với công tác đấu tranh, tấn công tội phạm ma túy, lực lượng chức 

năng tỉnh Sơn La triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống và đẩy lùi các tệ 
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nạn về ma túy. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, với phương châm “lấy gia 

đình là trọng tâm, đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, góp phần thực hiện xã hội hóa 

công tác phòng chống tệ nạn xã hội”. 

Tính đến nay, trên toàn tỉnh đã xây dựng được khoảng 18.000 mô hình 

“Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự”; hơn 3.110 tổ an ninh nhân dân; trên 

3.500 tổ hòa giải, 454 tổ thanh niên xung kích, 458 tổ dân phòng, 99 cụm liên kết 

an ninh khu vực giáp ranh... Điển hình có thể kể đến các nhóm liên gia tại xã Pắc 

Ngà, huyện Bắc Yên. 

Do địa bàn giáp ranh giữa huyện Bắc Yên, huyện Mường La và Mai Sơn, 

nên tình hình an ninh trật tự ở Pắc Ngà hết sức phức tạp, đặc biệt là vấn nạn tệ nạn 

ma túy. Từ năm 2012, lực lượng công an xã đã triển khai rộng rãi mô hình nhóm 

liên gia tự quản về an ninh trật tự tại tất cả các bản. Cụ thể, toàn xã đã xây dựng 

105 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự (trung bình mỗi nhóm 10 - 15 hộ). Các 

nhóm liên gia tự quản thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình, dòng họ 

chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

người dân đã mạnh dạn tố giác, phát giác tội phạm ma túy. 

Qua sự hướng dẫn của lực lượng công an, các nhóm liên gia tự quản ở Pắc 

Ngà đã phát huy tác dụng trong công tác phòng chống ma túy. Từ 2018 đến nay, từ 

tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ nhiều vụ 

việc liên quan đến ma túy; làm thủ tục cho hàng chục người nghiện ma túy cai 

nghiện tại địa phương và trong các cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. 

Tại huyện Quỳnh Nhai, một trong những nhóm hoạt động nổi bật phải kể 

đến nhóm liên gia tự quản số 5 (bản Bon, xã Mường Chiên). Thông thường thì các 

nhóm sinh hoạt 1 lần/quý, với các nội dung: Đánh giá công tác tự quản và tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo 

dục con em không vi phạm pháp luật; không tham gia truyền, học đạo trái pháp 

luật; không sử dụng, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy... 

Các buổi sinh hoạt đều có đại diện công an xã đến dự để lắng nghe nguyện 

vọng cúa các hộ dân. Qua đó, công an tham mưu với UBND xã hướng giải quyết 

kịp thời những vướng mắc nảy sinh ở cơ sở. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 

tình hình an ninh của bản luôn được ổn định. 
 U  ĐỘNG ĐƢỢC SỨC   N  TỔNG  ỢP 

Cùng với Công an, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cũng quyết liệt 

vào cuộc nhằm “hạ nhiệt” cho “vùng đất nóng”. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tập 

trung chỉ đạo các đơn vị, đồn trạm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu 

quả công tác phòng chống ma túy. Xác định rõ âm mưu, thủ đoạn của các trùm ma 

túy, lực lượng biên phòng thường xuyên phối hợp với lực lượng nước bạn Lào liên 

tục đánh sâu, đánh mạnh vào tận hang ổ của các đối tượng ma túy. Nhiều tấn tiền 

chất ma túy, hàng trăm bánh heroin, hàng ngàn bánh ma túy tổng hợp... cùng hàng 

trăm đối tượng đã bị bắt giữ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa 

phương, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia 

phong trào phòng chống ma túy với nhiều hình thức và biện pháp thiết thực. 
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Các đồn, trạm biên phòng còn tích cực vận động các già làng, trưởng bản và 

người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số tham gia vào công tác tuyên truyền, 

giúp cho mọi người hiểu rõ được hậu quả, tác hại của ma túy, hiểu biết để phòng 

chống ma túy. Công tác tuyên truyền cũng đa dạng với nhiều nội dung, hình thức 

phong phú, được lồng ghép trong các hội nghị sơ, tổng kết, các buổi tọa đàm, các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hay tại các phiên chợ... Nhờ đó, ý 

thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân về công tác 

phòng, chống ma túy được nâng lên rõ rệt, tạo được dư luận xã hội rộng khắp trong 

việc kiên quyết đấu tranh bài trừ tệ nạn ma túy. 

Bên cạnh đó, các đồn biên phòng còn phối hợp với chính quyền các địa 

phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho nhân dân không tái trồng cây thuốc 

phiện, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp cố ý tái 

trồng cây thuốc phiện. Đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức 

lồng ghép các chương trình xóa bỏ và thay thế cây thuốc phiện với các chương 

trình, dự án phát triển kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa - xã hội, y tế, giáo 

dục để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các xã biên 

giới qua đó góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, 

từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy cũng như tội phạm ma túy. 

Nhờ quyết tâm và sự vào cuộc rốt ráo của cả hệ thống chính trị, bức tranh về 

đời sống, an ninh, chính trị của tỉnh Sơn La đã sáng sủa lên nhiều. Hy vọng rằng, 

trong thời gian tới, “vùng đất nóng” Sơn La sẽ dần “hạ nhiệt”. 
 

 

19. Nguyễn Đình. TRÀ VIỆT CHO NGƢỜI VIỆT / Nguyễn Đình // Thanh 

Niên.- N              - Số 1   - Tr.16. 
 

“N ƣời Việt khôn  thể tự l m tr  ép bánh”, câu nói cửa miện  nhƣ “lời 

n u ền” của dân l m tr  thế  iới, bởi kế cận Việt Nam có cái bón  quá lớn của 

tr  Phổ Nhĩ - Trun  Quốc  “Lời n u ền” ấ  đã đến lúc cần hóa  iải  

Trà shan tuyết cổ thụ từ xa xưa đã được xem là vua của các loại trà. Trà - 

ngành nông nghiệp đang nuôi hơn 2 triệu người - xuất khẩu thứ 5 thế giới với sản 

lượng 200.000 - 220.000 tấn/năm nhưng “hạng bét” trong nông nghiệp xuất khẩu 

Việt khi lẹt đẹt 200 - 250 triệu USD/năm. Trong số ấy, sản phẩm từ trà shan cổ thụ 

chưa đầy 5.000 tấn, hầu hết được dùng làm trà lên men, ép bánh, số ít là bạch trà, 

hồng trà, trà xanh... 

Dịch Covid-19, chuyện mua - bán, xuất khẩu trà shan bị ảnh hưởng nhưng ở 

công đoạn sản xuất lại là cơ hội vàng cho người làm trà Việt tích nguyên liệu, phát 

triển trà lên men, ép bánh, thoát khỏi cái bóng khổng lồ của trà Phổ Nhĩ bên kia 

biên giới. 
TR  ÉP B N  T UẦN VIỆT 

5 năm trở lại đây sản phẩm trà ép bánh xuất xứ Việt Nam đã và đang định 

hình một trào lưu thưởng thức, sưu tầm mới bởi người mua tự tin hơn vì xác định 
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rõ nguồn gốc xuất xứ, truy xuất được vụ trà, năm sản xuất, năm ép bánh thành 

phẩm, thậm chí biết nghệ nhân làm bánh trà ấy. Điểm lợi của người chơi trà ép 

bánh Việt, ấy là giá chỉ bằng l/3, 1/5 so với trà cùng niên đại nhập ở nước ngoài, 

trong khi chất lượng vượt trội. 

Tà Xùa (huyện Bắc Yên, Sơn La) được biết đến là vùng có sản phẩm trà 

Shan lên men, ép bánh do người bản địa sản xuất đứng đầu cả nước. So sánh bánh 

trà Tà Xùa với Phổ Nhĩ vùng Dị Vũ (Vân Nam - Trung Quốc) đồng sản xuất 2019, 

chủ hiệu trà Sài Gòn xưa vùng Chợ Lớn nhận định: “Vị trà cả hai rất tương đồng. 

Nếu không nói trà Tà Xùa, thật khó có thể nghĩ đó là trà ép bánh Việt”. Uyên Viễn 

- sáng lập và là trưởng nhóm Uống trà đi so sánh trà ép bánh Tà Xùa và Phổ Nhĩ 

vùng Băng Đảo: “Chất lượng ban đầu cả hai như nhau, nhưng bánh trà mình mua 

từ Vân Nam về chỉ đến nước thứ 5 là nhạt trà, trong khi bánh trà của Việt Nam cả 

nước và vị đến lượt pha thứ 10 vẫn rất ổn”… 

… Khá giống với mùa nho của rượu vang, mỗi vụ trà gắn với yếu tố thời tiết 

bất thường đều là trà ngon. Đơn cử vụ trà xuân 2018 ở Sơn La, đỉnh Tà Xùa năm 

ấy có tuyết, những bánh trà từ nguyên liệu 2018 nay tạo ra một mùi hương kỳ ảo, 

thanh nhẹ như hương hoa, vị ngọt mật không quá đậm, chỉ phớt nhẹ nhưng sâu 

lắng… 

… Năm 2020, thế giới vướng đại dịch Covid-19, các vùng trà Yên Bái, Sơn 

La bị mưa đá quật tơi tả, rừng trà xơ xác, chậm vụ hơn nửa tháng. Trong khó khăn 

chung ấy, cây trà vẫn tiếp tục đơm chồi, và trà xuân 2020 đang trong thời chính vụ, 

hứa hẹn là thứ nguyên liệu “vàng xanh” giá trị mà người thưởng trà Việt trông chờ. 
N ỮNG NGƢỜI C Ủ TRÀ SHAN 

Người H’Mông gọi trà Shan là báu vật đánh rơi của đất trời, là thần trà, là 

cây thuốc; người Dao gọi trà là món quà tổ tiên để lại. Nếu không có đồng bào dân 

tộc chăm sóc, thu hái trà mỗi vụ, việc sản xuất trà Shan chắc chắn bế tắc. Bởi vị trí 

các rừng trà đều ở những vùng hiểm trở, xa cách bản làng, khu dân cư, chỉ người 

bản địa mới có sức khỏe, kỹ năng khai thác… 

… Chị Nguyễn Thị Thắm - đại diện Công ty Shanam, đơn vị được tỉnh Sơn 

La ủy quyền khai thác vùng trà cổ thụ Tà Xùa, cho biết: “Chủ trương chúng tôi là 

xây dựng, hướng dẫn, chuyển giao, bởi chủ nhân cây trà là người bản địa. Nếu giúp 

họ phát triển kỹ thuật, làm sản phẩm tốt, thị trường đón nhận, bà con càng thêm 

vui, khi thấy rõ ích lợi từ cây trà, họ sẽ chuyên tâm hơn trong cách chế biến. Sản 

phẩm trà Shan ở Shanam đạt chứng nhận OCOP (mỗi xã mỗi phường một sản 

phẩm) cấp Quốc gia, đoạt các giải thưởng ở châu Á, châu Âu, đều do người 

H’Mông Tà Xùa làm. Chúng tôi mất khoảng 3 năm để xây dựng mô hình ở Tà Xùa 

như hiện nay, và đang nhân rộng sang các vùng trà khác như Sùng Đô, Yên Bái”. 

Nhà báo Vanessa Facenda đến từ Mỹ, cây bút nổi tiếng chuyên viết về trà ở 

khu vực Bắc Mỹ và Anh, khi tìm hiểu quy trình sản xuất trà Tà Xùa, đã bày tỏ: “Kỹ 

thuật sản xuất trà Shan phát triển không thua kém ngành trà các nước lân cận và 

đang có nhiều thuận lợi tiếp cận thị trường thế giới. Là giống mọc nguyên sinh, nội 

chất trong trà Shan cổ thụ rất tự nhiên, hương nồng, vị ngọt hậu tốt, cái hay nữa là 
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rất thanh, vị chát không quá nặng. Đây là thức uống thuần khiết và là loại trà đặc 

biệt mà người uống trà khó tính trên thế giới đang tìm”. 
 

20. PV. SƠN LA: BẮT 2 ĐỐI TƢỢNG MUA BÁN TRÁI PHÉP MA TÚY / PV 

// Đại đoàn kết.- N              - Số 1   - Tr.4. 
 

Theo thông tin từ Bô đội Biên phòng tỉnh Sơn La, vào hồi 4 giờ ngày 7/6, tại 

khu vực bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Đồn Biên 

phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã chủ trì, phối hợp với phòng Phòng chống Ma túy và Tội 

phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

(Công an tỉnh Sơn La) và Công an huyện Mộc Châu phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về 

hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Hai đối tượng bị bắt là Mùa Thị Dợ, sinh năm 1988 và Giàng Thị A, sinh năm 

1968, đều trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật lực lượng chức 

năng thu giữ gồm: 190 gam heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng 

liên quan khác. Hai đối tượng khai nhận đã lên khu vực giáp biên giới mua số ma túy 

trên của một người lạ về bán để kiêm lời; khi đang mang ma túy trên về để bán thì bị các 

lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 
 

21. VM. PHÙ YÊN (SƠN LA):  ỘI VI N, N NG D N  IẾN  ƠN    NG  N 

       DỰNG N NG T  N  ỚI / VM    Đại đo n kết - N              - Số 

160.- Tr.4. 
 

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” cán bộ, hội 

viên, nông dân huyện Phù Yên đã hiến hơn 60.000m2 đất; đóng góp 5,76 tỷ đồng và trên 

25.700 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tham gia nâng cấp, 

tu sửa 167,6km đường giao thông; sửa chữa, nạo vét, làm mới 63km phai, mương nội 

đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội trong huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động nông 

dân xây dựng gia đình văn hóa, bản, tiểu khu văn hóa, 26/26 cơ sở hội xây dựng được 

“Mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường”.  
 

22. Lê Bền. SƠN LA:  ẬN  ẤT   A, GI  L I T ẤP / Lê Bền    Nôn  n hiệp 

Việt Nam - N              - Số 114 - Tr.14. 
 

Năm na , vùn  mận  ộc Châu - Vân  ồ (Sơn La) vừa mất mùa do ảnh 

hƣởn  của mƣa đá, vừa rớt  iá do khó khăn tron  tiêu thụ bởi dịch Covid-19. 

Sơn La nổi tiếng với giống mận hậu quả to, vị ngọt xen chua thanh, tập trung 

nhiều ở huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Vụ thu hoạch mận của Mộc Châu bắt đầu từ 

giữa tháng 4 và kết thúc vào tháng 6 hàng năm (chính vụ vào tháng 5 hàng năm). 

Theo các nhà vườn, năm nay mận không được mùa, và giá cũng thấp hơn mọi 

năm. Thông thường, mận đầu mùa và cuối vụ đều có giá cao do nguồn cung hạn chế. 

Mặc dù vậy những ngày này, đang là giai đoạn thu hoạch vớt cuối vụ, nhưng giá mận 

thương lái mua tại vườn vốn khá thấp, giao động từ 7 - 8 nghìn đồng/kg đối với mận 

xô quả nhỏ, cao từ 12 - 15 nghìn đồng/kg đối với mận quả to, tuyển chọn. 
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Ông Vàng A Lừ, một chủ vườn có gần l,5ha mận đã cho thu hoạch tại bản 

Chiềng Đi 1 (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ) cho biết. Năm ngoái, gia đình ông thu được 

trên 200 triệu đồng tiền mận, thì năm nay có lẽ chỉ được khoảng 150 triệu đồng. 

Theo ông Lừ, mọi năm, mận đầu mùa còn xanh vẫn được các thương lái tìm 

mua tận vườn với giá cao, điển hình như năm 2019 giá mận bán xô đầu mùa bình 

quân tới 20.000 nghìn đồng/kg, loại đẹp 30.000 đồng/kg, mận chính vụ năm 2019 

bán xô cũng 

 có giá bình quân 15.000 đồng/kg. 

Tuy nhiên năm nay, mận đầu mùa vẫn có ít thương lái đến mua, loại đẹp chỉ 

có giá 12.000 - 15.000 đồng/kg, bình quân mận chính vụ chỉ đạt từ 7.000 - 9.000 

đồng/kg. Hiện nay, đang là giai đoạn cuối vụ, lượng mận của các nhà vườn chỉ còn 

ít, và giá cũng không tăng nhiều, chỉ xoay quanh khoảng 7.000 - 8.000 đồng/kg. 

Ông Mùi Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Vân Hồ cho biết, toàn xã có gần 

190ha mận đã cho thu hoạch. Vụ mận năm nay, do thời tiết khô, hạn kéo dài từ suốt 

cuối năm 2019 đến các tháng đầu năm 2020 nên mận ra hoa, đậu quả và mẫu mã 

kém hơn mọi năm. 

Thông thường, mận đầu vụ được các thương lái đặt mua với giá cao, tuy nhiên 

năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên hoạt động thu mua, tiêu thụ mận của 

thương lái ở giai đoạn đầu vụ bị ngưng trệ, khiến giá mận rớt mạnh. Đến nay, khi 

hoạt động thu mua, tiêu thụ đã trở lại hoạt động thì mùa mận cũng sắp kết thúc. 

Bên cạnh đó, ông Thủy cũng cho rằng, việc không còn xuất khẩu được mận 

sang thị trường Trung Quốc cũng khiến giá mận rớt mạnh. Theo đó các năm trước 

đây, mận được các thương lái thu mua để xuất tiểu ngạch sang thị trường Trung 

Quốc rất lớn. 

Đặc biệt, mận xuất sang Trung Quốc lại thường được ưa chuộng là mận xanh, 

được thương lái tranh nhau mua ngay từ đầu vụ. Tuy nhiên năm nay, do không còn 

xuất khẩu được sang Trung Quốc, nên giá mận cũng tụt theo. 

Tại Mộc Châu, đến năm 2020, toàn huyện có khoảng 1.400ha mận cho thu 

hoạch, tập trung chủ yếu tại các xã như Mường Sang, thị trấn Nông trường Mộc 

Châu... 

So với mận của huyện Vân Hồ, chất lượng, mức độ thâm canh của mận Mộc 

Châu cao hơn nên giá bán thường cao hơn 20 - 30%. Tại các vùng thâm canh mận 

cao như thung lũng mận Nà Ka (thị trấn Nông trường Mộc Châu), nhiều nhà vườn đã 

thâm canh mận quả rất to và đều, có loại đạt tới 15 quả/kg. 

Những loại mận quả tuyển chọn này, năm 2019 được thương lái đặt mua tại 

vườn với giá lên tới bình quân 60.000 - 70.000 đồng/kg, bán ra trên thị trường có 

thời điểm lên tới 200.000 đồng/kg. Mọi năm, mận hậu Mộc Châu bán xô (trung bình 

30 - 35 quả/kg) có giá bình quân cả vụ khoảng 25.000 đồng/kg, thì năm nay chỉ xoay 

quanh 13.000 - 15.000 đồng/kg, giảm gần một nửa so với năm 2019. 

Mặc dù giá rẻ nhưng theo các nhà vườn, việc tiêu thụ mận khá sôi động, 

lượng thương lái tìm mua tiêu thụ tại các tỉnh miền xuôi, cũng như chuyển vào các 

tỉnh phía Nam rất lớn. 
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“Bên cạnh việc ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như khó khăn trong xuất 

khẩu, ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn 

huyện Mộc Châu cho biết năm nay, mận Mộc Châu cũng mất mùa đáng kể do thiệt 

hại của mưa đá. Cụ thể từ giai đoạn mận ra hoa đậu quả tới vụ thu hoạch năm nay, 

đã bị ảnh hưởng của 2 - 3 đợt mưa đá, gây rụng quả cũng như ảnh hưởng tới mẫu 

mã, giảm năng suất. Đặc biệt là đợt mưa đá lớn, kéo dài xảy ra đêm 12/4/2020, đúng 

giai đoạn mận đang quả xanh, gây rụng và tổn thương quả rất nghiêm trọng”. 
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