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 1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT 

La Ha là một tộc người thiểu số, cư trú chủ yếu ở vùng núi Tây Bắc thuộc 
các huyện: Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mộc Châu, tỉnh Sơn La và một 
số ít cư trú tại xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Là một trong 16 dân tộc 
có dân số rất thấp dưới 10 nghìn người. 

Trước đây, người La Ha thường sống du canh, du cư, làm nhà tạm bợ, kinh 
tế nương rẫy tự cấp tự túc. Từ sau giải phóng Tây Bắc 1954 đến nay, theo chủ 
trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng bào La Ha đã có cuộc sống ổn định, 
làm nương rẫy kết hợp với ruộng nước, đánh bắt cá trên sông, suối. 

Nét độc đáo trong ẩm thực của đồng bào La Ha là sự kết hợp tinh tế các 
nguyên liệu và phương thức chế biến đặc biệt được lưu truyền từ đời này qua đời 
khác. Vốn được thiên nhiên ưu đãi và tập tính sống gần gũi với thiên nhiên do đó 
nguồn nguyên liệu trong các món ăn của người dân nơi đây thường rất đa dạng và 
dễ tìm kiếm.  

Về lương thực chính, người La Ha sử dụng chủ yếu là lúa nếp trồng trên 
nương cho các bữa ăn hàng ngày, rất ít khi ăn cơm tẻ. Các loại thực phẩm chăn 
nuôi được như gà, vịt, lợn, trâu, bò... bà con còn săn bắt, hái lượm các loại chim thú 
trên rừng. Các loại cá tôm ở sông suối và bắt các loại côn trùng như dế (chơ rung), 
châu chấu (tục tặc) để ăn và lấy mật ong rừng. Người La Ha rất quý món chuột núi, 
sóc được làm khô, đây còn được coi là lễ vật không thể thiếu của con nuôi dâng lên 
các vị thần linh trong Lễ Pang A. 

Người La Ha sử dụng rất nhiều gia vị để chế biến món ăn, bao gồm các loại: 
Mùi tàu (họm pén), tía tô (họm tu), hành (họm bụ), tỏi (họm kíp), họm au..., sả (nộn 
guồn), riềng (khả), gừng (khỉnh), ớt (ứt), các loại gia vị này chủ yếu là bà con tự 
trồng, hạt mắc khén lấy từ rừng... Nói ẩm thực của người La Ha phải kể đến những 
món: Cơm lam (mà lam); cá nướng; thịt nướng (pín) các loại, thịt khô (hau lính) 
các loại, gỏi cá (chụp bla); nước chấm pịa cá: Được chế biến từ ruột và đuôi cá nấu 
chín cùng với gia vị sả. lá gừng và quả mắc khén; ở gần sông, suối nên người La 
Ha có nhiều món chế biến từ cá. Món cá chua là lễ vật không thể thiếu được trong 
đám cưới. Món chấm gồm muối, tỏi và ớt nướng nhưng họ cho rất nhiều ớt, khẩu vị 
của họ ăn rất cay. 

Thức ăn trong các ngày lễ như ma chay, cưới hỏi, phổ biến là các món được 
chế biến từ gà, lợn. Thức ăn được bày trên lá chuối trải dọc theo sàn nhà. Đồ uống 
chủ yếu là rượu trắng hoặc rượu cần. Riêng mâm cúng kiêng các loại thức ăn chế 
biến từ gà trắng, gà đen, dê, thịt chó. 

Đồ uống truyền thống của người La Ha gồm những loại: Rượu trắng (pô 
siu), rượu cần (pô hay) và nước một số loại lá, rễ, dây cây thuốc. Đồ uống đặc 
trưng nhất của bà con là rượu cần. 
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 2.MỘT SỐ MÓN ĂN ĐẶC TRƯNG TỪ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG 

 - Thịt hun khói 
Thịt hun khói thường là thịt của thú rừng săn bắn được như hươu, nai... hay 

động vật nuôi lấy thịt như trâu, bò, lợn... khi giết mổ thịt được treo lên gác bếp đun 
nấu dự trữ để ăn dần. Thịt hun khói được bảo quản bằng khói lửa đun nấu bếp hàng 
ngày của các gia đình, bên ngoài thịt khô nhưng bên trong thịt vẫn tươi, thịt được 
bảo quản bởi lớp khói bên ngoài, khi ăn người ta cắt thành từng miếng cạo rửa sạch 
lớp khói hun bên ngoài thái nhỏ, sau đó ướp gia vị xâu thành từng xâu nướng chín 
dưới bếp than củi, mùi thơm và hương vị của thịt lan toả ra ngào ngạt cuốn hút vị 
giác, khứu giác của con người. Thịt hun khói là món ăn xuất phát từ đời sống săn 
bắn, hái lượm, và canh tác nương rẫy, nghề rừng của cư dân cư trú ở các vùng miền 
núi xa xưa, trở thành món ăn phổ biến mang tính truyền thống của các tộc người 
nói chung và tộc người La Ha ở Sơn La nói riêng. Ngày nay nó trở thành món ăn 
đặc sản của quê hương núi rừng vùng Tây Bắc. 

Thịt được lấy từ: Săn bắn trên rừng, tự chăn nuôi và mua ngoài chợ. Những 
con vật thường được chuộng làm thịt hun khói hơn cả phải kể tới: Trâu, bò, lợn, 
hoẵng, nhím, thỏ, sóc... thịt rửa thật sạch, sau đó thái từng khúc nhỏ dài từ 10 - 
15cm, độ dày vừa phải, trộn lẫn cùng gia vị (lá chanh, mắc khén, ớt tỏi, muối...) 
ướp khoảng 15 phút, dùng que nhọn xiên qua một đầu miếng thịt, còn đầu kia 
thõng xuống, thành từng xiên rồi gác lên treo bếp lửa, hơi nóng của lửa sẽ làm thịt 
khô và chín. Thông thường người ta chỉ dùng thịt ba chỉ, đôi khi là thịt mông vai từ 
động vật. Món đặc trưng của con vật còn phải kể tới nước chấm lấy từ lòng non của 
các con vật ăn cỏ như trâu, bò, dê, nai, trong đó ngon nhất là hoẵng... có tên là pịa 
(nặm pịa). Hiện nay nặm pịa đang trở thành món ăn phổ biến của các dân tộc vùng 
Tây Bắc. 

Ngày tết cổ truyền của người La Ha, trong mâm cơm dâng lên tổ tiên, không 
thể thiếu món thịt hun khói. Bởi sau một năm lao động vất vả ngày tết là ngày tụ 
họp đại gia đình lớn nhỏ, muốn dâng lên tổ tiên những thành quả mà họ đã gặt hái 
được trong năm cũ, sang năm mới được đón nhiều niềm vui hơn. 

- Cá suối nướng (pỉnh) 
Cá được bắt từ suối về, rửa sạch, để ráo nước. Thường loại cá được nướng là 

cá chép to, mổ dọc đường sống lưng, bỏ hết lòng sát muối, băm nhỏ các loại rau 
thơm như húng, củ sả, gừng, ớt nhồi vào rồi gập con cá lại cho vào kẹp rồi đem 
nướng trên than hồng. 

Ngoài nướng cặp trên gắp để hơ trên than nóng người ta có thể nướng cả con 
đặt trực tiếp trên đống than đỏ (chí). 

Cá “pỉnh tộp” thường được chọn những con cá to từ 5 lạng đến lkg. Với loại 
cá nhỏ hơn thì rửa sạch, bỏ ruột, chộn cùng rau, gia vị... cho vào lá dong cuốn rồi 
mới kẹp nướng. Cá nướng có mùi thơm riêng, ngon hơn các loại cá khác. 

Đối với đồng bào La Ha, món cá luôn là món ăn chính trong mâm cơm ngày 
thường hay lễ tết, cơm trắng, cá bạc là biểu tượng cho sự no đủ, hạnh phúc. Chính 
vì vậy cá pỉnh tộp được coi là món ăn đặc sắc nhất trong mâm cỗ người La Ha. 
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- Măng rừng 
Tiềm năng của núi rừng Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng, là những 

món thức ăn được khai thác từ cây tre, giang, nứa, vầu những loại măng mới mọc 
mầm, gốc dưới lòng đất ngọn nhú lên khỏi mặt đất cao khoảng 10 đến 20cm, được 
gọi là măng (đặc trưng mềm ruột có màu trắng vàng). 

Măng được đào bới chặt về bóc vỏ ngâm luộc, chế biến với các gia vị khác, 
trở thành món ăn đặc biệt khó quên trong văn hóa ẩm thực của tộc người La Ha nói 
riêng và đồng bào Tây Bắc nói chung. Măng, tre, nứa, vầu, giang, ngâm chua xào 
với lòng gà, ruột già lợn, hay cánh gà, ngan, ngỗng... đây là món không thể thiếu 
trong những ngày lễ quan trọng trong năm. 

Măng lay được bóc vỏ ngâm luộc chấm với chéo. Ngọt ngào thơm ngon, 
măng lay vừa là món ăn dân dã, vừa là món ăn đặc trưng văn hóa (bốc chấm) của 
người La Ha Sơn La. 

Măng chua và măng lay là hai món ăn, nguyên liệu chính được khai thác 
trong tự nhiên, chứa đựng dấu tích của nền kinh tế khai thác (hái lượm) thời tiền sử. 
Nó trở thành sản vật của quê hương núi rừng Tây Bắc. 

Vào mùa khi những tiếng sấm đầu mùa rung chuyển cả núi ngàn, khi hoa 
ban rừng nở trắng tỏa hương thơm ngát. Những mầm măng hứa hẹn, đồng loạt đội 
đất vươn lên đón ánh sáng mặt trời của khí hậu thời tiết xuân hạ nước ta. Những 
búp măng như búp tay người sơn nữ nuột nà đầy sức sống, hứa hẹn một màu xanh 
ngút ngàn của sự sinh tồn và phát triển. 
- Măng lay 
- Cách chế biến: 

Măng được lấy từ trên nương, hay trên rừng về, được rửa sạch sẽ, sau đó cho 
vào nồi luộc cho tới khi măng chín thì vớt ra. Bóc vỏ, chỉ để vỏ non phần ngọn của 
củ măng là ăn được. Măng lay được chế biến rất đơn giản, chỉ luộc ăn chơi, rất 
mềm và ngọt. Cũng có những gia đình còn chế biến theo cách khác (để thay đổi 
món). Sau khi măng được luộc chín, bóc vỏ để nguội và tước mỏng tìm sợi nhỏ 
mềm xào với thịt tỏi cho gia vị gia giảm đặc biệt không thể thiếu lá “tía tô”. Cũng 
có khi họ thái măng ra từng miếng để nấu với xương, hay chân cổ cánh của gà vịt. 

Tuy nhiên món luộc vẫn là món tiêu biểu nhất của măng lay được người La 
Ha ưa dùng. Măng được bóc vỏ, bỏ vỏ hoặc cứ để cả vỏ, vừa ăn vừa bóc cho lên 
mâm cơm (ăn hàng ngày) chấm với chẩm chéo. Măng chỉ ngon khi được chấm với 
chẩm chéo. Chẩm chéo để chấm măng lay làm cầu kỳ, lấy muối cùng ít rau mùi tàu 
thái nhỏ thêm thìa ớt khô, và trộn loại ớt đã nướng trên tro nóng để lâu trên gác bếp 
cho thật khô giã nhỏ, thêm tỏi. Mùi măng lay khi luộc xong có vị thơm ngọt và 
càng thơm hơn khi người ăn chấm cùng với chẩm chéo rất giòn và ngọt. Chỉ khi 
người ăn được thưởng thức mới cảm nhận được hương vị ngon của măng lay. 

3. VĂN HÓA RƯỢU CẦN (LẨU XÁ)  

Văn hóa rượu cần là một nét bản sắc trong văn hóa ẩm thực của người La Ha 
vùng Tây Bắc. Ai lên tới Sơn La không thể không nghe tới và biết đến loại hình 
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văn hóa này. Và có lẽ phải trải nghiệm thì ta mới cảm nhận được cái hay, cái đặc 
sắc, độc đáo của văn hóa rượu cần. 

Đi đôi với rượu cần là các hoạt động văn hóa cộng đồng, như vừa uống vừa 
thưởng thức những làn điệu dân ca, dân vũ (múa xòe) thưởng thức những truyền 
thuyết, huyền thoại, sử ca về bản sắc truyền thống tộc người, về những răn dạy triết 
lý sống đạo đức làm người, trong những hoạt động vui chơi dân gian qua những trò 
chơi, trong những lời ca, điệu múa say đắm lòng người. Rượu cần là thức uống 
trong các dịp vui buồn và là vật tượng trưng của các nghi thức. Do đó trong sinh 
hoạt cuộc sống, với các ý nghĩa nào đó dân tộc này đã xem nó như một thức uống 
cần thiết hàng đầu mang tầm với cơm. Họ dùng rượu cần trong các dịp đón bà con 
và tiếp khách, nghi thức và cúng lễ, cưới xin và hội hè, cuối cùng là tang ma. Nhìn 
tổng thể một bản vào những dịp lễ tết sẽ thấy không có nhà nào là không có một 
bình rượu cần. 

Rượu cần người La Ha làm khá cầu kỳ, gọi là “lảu xá”. Trấu gạo nếp, được 
vo sạch, rửa sạch, đun đồ cho trấu chín, đổ trộn men và ủ cho thành bỗng rượu như 
xôi, ngô... Sau đó cho vào chum đậy thật kín từ 15 ngày trở lên, khi dùng thì bỏ nắp 
đậy đổ nước lã để khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, cắm cần trúc hút uống. 

Văn hóa rượu cần: 
Uống rượu cần thường vào các dịp: Lễ hội, lễ tết, cưới xin, lễ mừng thọ, lễ 

cúng bản... Khi uống phải có đông người, càng đông càng vui. Trong cuộc vui luôn 
có một người đứng ra làm “coóng” (rót rượu) trong gia đình thì đó là người chủ 
nhà, còn trong lễ hội là người được cử làm “coóng” (đại diện rót rượu). Chủ nhà 
vừa là người rót rượu vừa là người mời rượu vừa là trọng tài, trong cuộc rượu, một 
tay cầm gáo để múc nước và mời khách. Lời hát thay lời chúc khách quý đến bản 
mường mạnh khỏe, hạnh phúc, vừa hát vừa đong nước, tiếp nước vào vò rượu. Tốp 
khách nào uống không kịp, để rượu trào ra sẽ bị phạt bằng cách phải uống tiếp mấy 
“sừng” nữa trong tiếng vui cười của mọi người. 

Với các dịp lễ hội: Tết mừng ngày giải phóng, cúng mường... mọi người tập 
trung rất đông tham gia nhảy múa và hát các vòng xòe từ to tới nhỏ, khoảng trống ở 
giữa là nơi uống rượu cần. Bên ngoài các vòng xòe là những người đánh trống, 
chiêng, thổi khèn, để bắt nhịp cho từng điệu múa xòe, và những người uống rượu 
cần. Và cứ thế hết lớp người này tới lớp người khác thay nhau múa xòe và uống 
rượu cần, họ say đắm trong điệu nhạc dân gian của bản mường mà không cần biết 
tới thời gian. 
 

02. Mỹ Linh. SƠN LA THỰC HIỆN XÓA NGHÈO ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG / Mỹ Linh // Tạp chí Lao động và xã 
hội.- Ngày 01 - 15/5/2020.- Số 622.- Tr.60-61. 
 

Vừa qua, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch Thực hiện xóa 
nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có 
công với cách mạng giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La hướng tới 
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mục tiêu xóa nghèo, giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo đối với những hộ 
chính sách người có công trên địa bàn toàn tỉnh vào cuối năm 2020. 
 HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÓA NGHÈO CHO HỘ NGHÈO NGƯỜI CÓ 
CÔNG 

Với tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh xương 
máu, đóng góp công sức cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, các 
cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Sơn La đã và đang thực hiện tốt các chính sách 
“Đền ơn đáp nghĩa” đối với các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn 
tỉnh. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2019, Sơn La vẫn còn 62.068 hộ nghèo, chiếm 
21,62%; trong đó có khoảng gần 500 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính 
sách người có công, hơn 80% trong số đó thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 
bản. Đối tượng người có công thuộc hộ nghèo chủ yếu là người hoạt động kháng 
chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; thân nhân liệt 
sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. 

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
người có công với cách mạng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 
hiện Chỉ thị số 14 nói trên, đảm bảo 100% hộ gia đình người có công có mức sống 
bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú vào cuối 
năm 2020; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo cho hộ 
nghèo người có công, cải thiện đời sống, tạo điều kiện cho hộ nghèo có đối tượng 
chính sách người có công tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, đầu tháng 
10/2019, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch Thực hiện xóa nghèo đối với 
hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng 
giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Theo đó, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 
nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng xã hội về chủ 
trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xóa nghèo cho 
hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công góp phần tạo sự 
đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc 
của toàn xã hội, quyết tâm triển khai thực hiện xóa nghèo cho hộ nghèo người có 
công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp 
ủy, chính quyền các cấp, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội ưu tiên tập trung 
nguồn lực để hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo chính sách người có công, đặc biệt là 
các lĩnh vực liên quan đến tạo sinh kế, phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã 
hội cơ bản. 

Hoạt động tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách giảm nghèo cho 
hộ nghèo người có công được tăng cường nhằm khơi dậy ý chí chủ động vươn lên 
của người có công với cách mạng, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của 
Nhà nước, cộng đồng, trong đó chú trọng nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình 
trong công tác thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có đối tượng chính sách người 
có công. Phát động phong trào thi đua chung tay xóa nghèo đối với hộ nghèo người 
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có công trên địa bàn bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế 
của địa phương. 

Tăng cường huy động các nguồn lực trong cộng đồng và khối doanh nghiệp 
để xóa nghèo cho hộ nghèo có người có công với cách mạng. Thực hiện xã hội hóa 
các hoạt động hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ nghèo người có công thông qua phong 
trào “Ngày vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; khuyến khích và tạo điều 
kiện cho các hoạt động tự nguyện, nhân đạo vì người nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện phong trào xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sỹ. 

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia 
giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án hỗ 
trợ có mục tiêu trên địa bàn, như: Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản 
bền vững; phát triển lâm nghiệp bền vững, phát triển kinh tế - xã hội các vùng, 
chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động; chương 
trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; các đề án 
dạy nghề cho lao động nông thôn, bộ đội xuất ngũ, phụ nữ, thanh niên; dự án đầu tư 
kiên cố hóa trường lớp học; đầu tư bệnh viện huyện và trạm y tế xã; phát triển 
đường giao thông nông thôn... để góp phần ổn định sinh kế, phát triển sản xuất tăng 
thu nhập cho người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, trong đó có hộ nghèo người 
có công với cách mạng. 
 TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ HỘ NGHÈO NGƯỜI CÓ CÔNG TIẾP CẬN 
CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN 

Kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La cũng nêu rõ cần tạo điều kiện thuận lợi để 
hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công tiếp cận các dịch 
vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản; khuyến khích hộ nghèo người có công phấn đấu 
vươn lên thoát nghèo. Ưu tiên cung cấp, chi trả các dịch vụ y tế, giáo dục, dạy 
nghề, tạo việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi... đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, đảm 
bảo kịp thời, chính xác và đầy đủ quyền lợi để hộ nghèo người có công tiếp cận dễ 
dàng hơn với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản. Nâng cao chất lượng và 
bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản, 
thiết thực liên quan đến đời sống của người có công. Thường xuyên rà soát, tổng 
hợp và thực hiện cấp đầy đủ, kịp thời thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo có thành viên 
thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng phát sinh. Tạo điều kiện 
thuận lợi cho hộ nghèo người có công tiếp cận với các dịch vụ y tế, nhất là nơi 
khám chữa bệnh ban đầu. Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập; tạo điều kiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp mua sách, 
vở và các đồ dùng học tập khác cho con em hộ nghèo có thành viên thuộc đối 
tượng chính sách người có công với cách mạng. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho hộ 
nghèo có đối tượng người có công. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 
và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; ưu tiên lao 
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động thuộc hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với 
cách mạng có nhu cầu học nghề được tham gia học nghề. 

Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy nghề cho 
lao động thuộc hộ nghèo người có công gắn với tạo việc làm; dạy nghề phù hợp với 
cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề của địa phương, ưu tiên dạy các nghề có thể tự 
tạo việc làm tại chỗ, những nghề có nhu cầu cao, có khả năng tìm được việc làm 
trên thị trường. Hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo người có công về chi phí học nghề, 
vay vốn đi xuất khẩu lao động. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp hỗ trợ hộ 
nghèo, người nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công tự tạo việc làm như 
hỗ trợ vốn vay qua các chương trình, dự án giải quyết việc làm. 

Tích cực hỗ trợ hộ nghèo có đối tượng người có công phát triển sản xuất, 
tăng thu nhập. Trường hợp các thành viên trong hộ nghèo người có công không còn 
khả năng lao động hoặc thiếu lao động thì tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính 
sách giảm nghèo chung (hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, giáo dục đào tạo, tiền điện, vốn 
tín dụng, hỗ trợ nhà ở...) theo quy định đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối 
tượng chính sách người có công với cách mạng. Thực hiện hỗ trợ thu nhập hàng 
tháng và góp sức lao động cho những hộ này từ các nguồn tài trợ, huy động của các 
tổ chức, cá nhân, nguồn lực tại cộng đồng để đảm bảo hộ người có công có mức 
sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú vào 
cuối năm 2020. 

Trường hợp các thành viên trong hộ nghèo người có công còn khả năng lao 
động nhưng thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu kiến thức sản xuất kinh doanh thì 
tỉnh ưu tiên hỗ trợ đất sản xuất cho hộ (nếu còn quỹ đất); thực hiện hỗ trợ phát triển 
sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Thực hiện chính 
sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm, đồng thời tăng cường 
tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ để gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển 
sản xuất, tự tạo việc làm, tăng thu nhập, từ đó thoát nghèo bền vững. Tăng cường 
công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong hỗ trợ, hướng dẫn các hộ 
nghèo người có công nhằm giúp các hộ phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Vận động 
những hộ dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn nhận đỡ đầu, hướng dẫn và 
tham gia sản xuất cùng với hộ nghèo người có công để cùng trao đổi kinh nghiệm, 
cách thức làm ăn, đảm bảo cuộc sống. 

Thực hiện chính sách xã hội hóa, vận động mọi nguồn lực trong xã hội hỗ 
trợ nhà ở cho hộ nghèo người có công còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Ưu 
tiên hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo người có công. Tiếp tục thực 
hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất; hỗ trợ cung cấp dịch vụ điện thoại cố 
định mặt đất trả sau và dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau cho các hộ nghèo 
có đối tượng chính sách người có công. 

Kinh phí thực hiện xóa nghèo cho hộ nghèo người có công trên địa bàn tỉnh 
Sơn La từ ngân sách Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 
2019, 2020 và ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; 
kinh phí quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp và kinh phí vận động từ các cơ quan, đơn vị, 
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doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.  
 

03. Đặng Thảo Lan. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM 
NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Ở SƠN LA / Đặng Thảo Lan // 
Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/5/2020.- Số 622.- Tr.58-59. 
 

Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc với 12 dân tộc cùng sinh sống, 
điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo còn chiếm 
tỷ lệ cao. Nhằm cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là ở 
các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, những năm qua, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền tỉnh Sơn La đã chú trọng huy động mọi nguồn lực, triển 
khai có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh và đạt 
được những kết quả tích cực. 

4 NĂM GIẢM 12,8% HỘ NGHÈO 

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án giảm 
nghèo ở Sơn La là gần 2.270 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư gần 1.709 tỷ đồng, vốn 
sự nghiệp: 561 tỷ đồng. Bên cạnh kinh phí đầu tư của Nhà nước, trong khoảng thời 
gian nói trên, tỉnh Sơn La đã nhận được 7,1 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của các 
doanh nghiệp được phân công giúp đỡ các huyện nghèo. Lũy kế từ đầu chương 
trình 30a, các đơn vị đã hỗ trợ cho các huyện 69,5/109,2 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch 
cam kết hỗ trợ của các doanh nghiệp. Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp 
trong tỉnh đã huy động được hơn 51 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo”. Việc huy 
động các nguồn lực đóng góp từ người dân và cộng đồng được các cấp, các ngành 
tích cực tuyên truyền, vận động và sử dụng hiệu quả tổng giá trị nguồn lực huy 
động được là 75 tỷ đồng. 

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 34,44% vào đầu năm 2016 xuống còn 
21,62% vào cuối năm 2019 (giảm 12,8%), bình quân giảm 3,2%/năm, đạt mục tiêu 
giảm nghèo theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và theo Kế hoạch 
thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 -
2020 theo quyết định của UBND tỉnh. 

Đến năm 2020, việc tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La góp phần thu hẹp 
khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, 
các dân tộc, các nhóm dân cư. Chương trình giảm nghèo được thực hiện đồng bộ 
với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội khác trên địa bàn tỉnh tạo nguồn lực quan trọng thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người 
dân, đặc biệt là ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tạo điều kiện cho 
người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất với các dịch 
vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin). 
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Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, xã, bản đặc biệt khó khăn 
được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng 
thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt, góp 
phần giúp người dân giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải 
thiện việc tiếp cận thị trường, cụ thể: Có 96,08% số xã trên địa bàn tỉnh Sơn La có 
đường xe ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chuẩn kỹ 
thuật của Bộ Giao thông - Vận tải; ước thực hiện đến cuối năm 2020 đạt 100%; 
78% số xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; đạt 7,43 bác sỹ và 26,77 giường bệnh/1 vạn 
dân. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt 95%; tỷ lệ trẻ 
em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 19,6%. Tất cả 100% xã có mạng lưới 
trường mầm non, phổ thông; 66,7% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn 
nông thôn mới. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 
74,5%. Các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 50% trở lên nhu cầu tưới 
tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm. Tỉnh đã hỗ trợ phương tiện nghe - xem 
(radio) cho 12.833 hộ nghèo thuộc dân tộc ít người, hộ nghèo sống tại các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới. 

Nhờ các nguồn lực đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng thiết yếu 
của các huyện nghèo đã có những thay đổi tích cực; diện mạo của bản, làng nông 
thôn các huyện nghèo đã có nhiều khởi sắc. Trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng tại 
các xã, bản đặc biệt khó khăn, cộng đồng thôn bản được tham gia từ khâu lập kế 
hoạch, lựa chọn công trình theo thứ tự ưu tiên, tham gia xây dựng, giám sát thực 
hiện đến nhận bàn giao, quản lý, khai thác sử dụng nên các công trình được đầu tư 
cơ bản phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng 
được nguyện vọng của người dân. Khi công trình được đưa vào sử dụng đã phát 
huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân. 

HỖ TRỢ DẠY NGHỀ, TẠO VIỆC LÀM ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ CHO NGƯỜI 
NGHÈO 

Đây là một trong những nội dung rất thiết thực trong các chương trình, dự án 
giảm nghèo, góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống 
người dân. Từ các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung 
ương và tỉnh, các huyện, thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 40.000 hộ về giống 
cây trồng, vật nuôi, vật tư, hỗ trợ khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang, hỗ trợ 
bảo vệ, chăm sóc và trồng rừng; xây dựng 14 mô hình chăn nuôi, trồng trọt, thủy 
sản với sự tham gia của gần 500 hộ nghèo; tổ chức 29 lớp tập huấn chuyển giao 
khoa học kỹ thuật cho gần 1.000 người dân... 

Từ nguồn vốn của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các chương 
trình khác, các huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp UBND 
các xã tổ chức rà soát nhu cầu học nghề của người dân và triển khai chương trình 
đào tạo nghề trên địa bàn. Trong 5 năm, đã có hơn 79.000 lao động được đào tạo 
nghề. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học với những ngành 
nghề đào tạo chủ yếu như kỹ thuật trồng ngô thương phẩm, kỹ thuật nề xây dựng, 
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chăn nuôi gia súc, nuôi gà thả vườn, sửa chữa xe máy, gò hàn, may công nghiệp... 
Qua chính sách đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, cơ cấu lao động của tỉnh 
đã từng bước chuyển dần từ lao động thủ công đơn thuần, kỹ thuật canh tác lạc hậu 
sang ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nuôi trồng giống mới, góp phần giảm nghèo 
bền vững. Cùng với nguồn vốn từ chương trình việc làm hàng năm, các huyện, 
thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 185 nghìn lao động; quỹ Quốc gia giải 
quyết việc làm đã giải ngân hơn 247 tỷ đồng, cho 6.752 dự án (sản xuất, kinh 
doanh), tạo việc làm cho trên 7.765 lao động. 

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, từ năm 2016 - 2019, tỉnh Sơn La đã thực 
hiện hỗ trợ nhà ở cho 4.580 hộ nghèo từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi hơn 114 tỷ 
đồng. Chính sách hỗ trợ nhà ở đã phần nào giúp các hộ nghèo cải thiện chất lượng 
nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất. 

Đến cuối năm 2019, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La đã 
thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng; ký kết văn bản liên tịch, hợp đồng ủy 
thác với 04 tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Chi nhánh đã phối hợp với tổ chức 
hội đoàn thể nhận ủy thác, ban giảm nghèo xã thành lập được 3.947 tổ tiết kiệm và 
vay vốn tại các thôn, bản, tổ dân phố. Công tác củng cố tổ chức và hoạt động của tổ 
tiết kiệm và vay vốn được rà soát thường xuyên, đảm bảo các tổ hoạt động hiệu 
quả, là cầu nối giữa ngân hàng chính sách với các đối tượng thụ hưởng để chuyển 
tải vốn nhanh chóng đến người vay. Đến nay toàn chi nhánh đã thực hiện giao dịch 
tại 204/204 xã, phường trong toàn tỉnh. Chất lượng hoạt động của các điểm giao 
dịch ngày càng được nâng cao, tiết giảm đáng kể chi phí đi lại cho người dân đến 
giao dịch. Thực hiện công khai thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách tìm hiểu, giám sát công tác thực hiện các chương trình tín dụng 
chính sách trên địa bàn. 

Đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn thực hiện của chi nhánh Ngân hàng Chính 
sách Xã hội tỉnh Sơn La là gần 4.357,2 tỷ đồng, tăng trưởng 1.246 tỷ đồng (tăng 
40,05%) so với năm 2016, bình quân tăng trưởng hằng năm đạt 13,35%. Tổng 
nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương đạt 112,3 tỷ đồng, chiếm 2,58%/tổng 
nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội Sơn La, tăng hơn 37 tỷ đồng 
(49,24%) so với năm 2016. 

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đã có gần 184.000 người được vay vốn, phát 
triển sản xuất, cải thiện đời sống, trong đó tỉnh đặc biệt ưu tiên một số chương trình 
cho vay đối với các đối tượng là hộ nghèo (2.371,5 tỷ đồng với 70.680 hộ được vay 
vốn); hộ cận nghèo (692,6 tỷ đồng với 17.308 hộ được vay vốn); hộ mới thoát 
nghèo (309,5 tỷ đồng với 7.073 hộ được vay vốn); hộ dân tộc thiểu số phát triển 
kinh tế xã hội theo Quyết định số 2085/2016/QĐ-TTg (57,3 tỷ đồng với 1.394 lượt 
hộ được vay vốn), học sinh, sinh viên... Doanh số thu nợ từ năm 2016 đến cuối năm 
2019 đạt 2.875,7 tỷ đồng, chiếm 62,11% doanh số cho vay. Tổng dư nợ đến 
31/12/2019 đạt 4.349,1 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đạt 99,82%, tăng gần 
1.242 tỷ đồng (tăng 39,97%) so với dư nợ năm 2016 (trong đó dư nợ 4 huyện 
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nghèo là 1.295,3 tỷ đồng, chiếm 29,78% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã 
hội tỉnh) với 132.305 khách hàng còn dư nợ, bình quân dư nợ 32,87 triệu đồng/hộ. 

Nhờ các hoạt động hỗ trợ nói trên, người nghèo tỉnh Sơn La đã từng bước 
thay đổi nhận thức, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tự tạo việc làm và tìm 
được việc làm phù hợp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với 
sản xuất thị trường, qua đó từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, góp 
phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì 
tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 1,62%, tổng sản phẩm trên địa 
bàn (GRDP) bình quân đầu người năm 2019 đạt 40,6 triệu đồng/năm; có 41 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, 02 huyện thoát nghèo; 03 xã, 91 bản thoát khỏi tình trạng đặc 
biệt khó khăn.  
 

04. Hồng Phượng. SƠN LA: PHÁT HUY ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ 
NGUỒN” / Hồng Phượng // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/5/2020.- 
Số 622.- Tr.56-57. 

 

Theo thống kê toàn tỉnh Sơn La đang quản lý trên 35.000 người có công 
với cách mạng, trong đó có 3.978 liệt sỹ; 2.984 thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh và thương binh B; 655 bệnh binh; 633 người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; 26.960 người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 
Quốc tế. Trong những năm qua, thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn tập trung nỗ 
lực thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo đời sống các 
gia đình chính sách. 

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, tỉnh đã giải quyết 
các chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng, một lần theo đúng quy định của Nhà nước. 
Huy động các nguồn lực từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân để chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần đối với người có công, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với gia đình 
chính sách và phong trào đền ơn đáp nghĩa, tạo được sự chuyển biến tích cực trong 
nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn 
thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác chăm sóc các gia đình thương 
binh, liệt sỹ, người có công. Định kỳ nhân các ngày Tết Nguyên đán, 27/7 hàng 
năm, tỉnh chỉ đạo tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch Nước và của 
tỉnh cho người có công và thân nhân; tổ chức các đoàn lãnh đạo của tỉnh, huyện đi 
thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách người có công. Từ năm 2015 
đến nay, nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày thương binh - liệt sỹ, toàn tỉnh Sơn La 
đã thăm, tặng trên 224.000 suất quà cho người có công và thân nhân của người có 
công, với tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng. 

Song song với đó, từ năm 2015 đến tháng 5/2019, tỉnh Sơn La đã thực hiện 
giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có 
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công với tổng kinh phí hơn 57 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 
24/2016/QĐ-TTg cho 4.686 người với tổng số tiền là 5,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí 
địa phương. Giai đoạn từ năm 2015 - 2019, giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục cho 
67 lượt học sinh, sinh viên là con của người có công; cấp phát thẻ bảo hiểm y tế 
cho 28.540 lượt người có công và thân nhân, trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 
2.040 lượt người. Tổ chức điều dưỡng cho 8.392 lượt người với kinh phí trên 10 tỷ 
đồng, trong đó điều dưỡng tập trung cho 555 người, kinh phí là 1,3 tỷ đồng; điều 
dưỡng tại gia đình 7.837 người, kinh phí là 8,79 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 
22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La đã thực 
hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tính đến ngày 15/4/2019, đã có 
9.199 hộ chính sách được hỗ trợ với kinh phí là 243,826 tỷ đồng. 

Trong công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và ra quyết định cho 2.502 trường hợp được 
hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, mức trợ cấp thờ cúng liệt sỹ 500.000 đồng/năm. 
Hàng năm, luôn tạo điều kiện cho các thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng và di chuyển 
đưa hài cót liệt sỹ về quê hương theo nguyện vọng của gia đình. Hiện toàn tỉnh có 
12 nghĩa trang liệt sỹ với tổng số 1.657 mộ liệt sỹ, trong đó mộ liệt sỹ có đầy đủ 
thông tin là 257 mộ, mộ thiếu thông tin là 468 mộ, mộ chưa có thông tin là 932 mộ. 
Toàn tỉnh có 191/204 xã, phường, thị trấn có liệt sỹ, trong đó có 93 xã, phường, thị 
trấn có nhà bia ghi tên liệt sỹ. Hàng năm, tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định phân 
bổ kinh phí cải tạo, sửa chữa nghĩa trang từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 
Pháp lệnh Ưu đãi người có công. Tổng ngân sách Nhà nước sử dụng cho công tác 
nghĩa trang và mộ liệt sỹ từ 2015 đến 2019 là hơn 31,9 tỷ đồng, trong đó vốn ngân 
sách Trung ương là 31,2 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 700 triệu đồng. 

Thực hiện Đề án Tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin mộ liệt sỹ, Ban Chỉ 
đạo 515 của tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thành viên phối hợp với các cơ quan ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh, địa phương và cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền về các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến các tầng lớp 
nhân dân thông qua đó tạo sự đồng thuận, giúp đỡ của nhân dân trong thực hiện 
nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan 
thường trực Ban chỉ đạo 515 đã tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ 
quan, ban ngành, đoàn thể và 12 huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác 
khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trên địa bàn tỉnh chưa 
được quy tập vào các nghĩa trang. Trong đó tập trung các khu vực trọng điểm như 
các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Sốp Cộp, Sông Mã, Phù 
Yên, Quỳnh Nhai... Hiện nay, số lượng các phần mộ liệt sỹ trên địa bàn được phát 
hiện là 11 phần mộ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ theo quy định. 

Cùng với đó, chỉ đạo chặt chẽ công tác khảo sát, xác minh tìm kiếm, quy tập, 
cất bốc và di chuyển, an táng 13 hài cốt liệt sỹ tại khu vực huyện Phù Yên, Mai 
Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Mộc Châu, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định. 
Xây dựng cổng thông tin điện tử đăng tải danh sách và thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ 
và nghĩa trang liệt sỹ làm cơ sở số hóa thông tin về mộ, nghĩa trang liệt sỹ trên toàn 
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tỉnh, để quản lý và tạo điều kiện cho các gia đình liệt sỹ tìm kiếm thông tin về phần 
mộ liệt sỹ. Đến nay, toàn bộ dữ liệu về mộ và nghĩa trang liệt sỹ đã được ứng dụng 
cập nhật trên hệ thống cổng thông tin điện tử về mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ cả 
nước tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sỹ tiếp cận thông tin nhanh 
chóng, chính xác. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các huyện, 
thành phố thống nhất thực hiện lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN 
xác định danh tính liệt sỹ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, việc thực hiện 
chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La được các 
cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội thường 
xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù 
hợp, sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân. 
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có 
công với cách mạng được thực hiện nghiêm túc, từ đó đã phát hiện và xử lý kịp 
thời các trường hợp hồ sơ người có công không đủ điều kiện hưởng chính sách theo 
quy định. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng 
được chú trọng, chế độ trợ cấp hàng tháng được chi trả đầy đủ, kịp thời. Đời sống 
của người có công từng bước được cải thiện. Đã có nhiều tấm gương người có công 
tiêu biểu vượt qua khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia 
đình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi người có công, thời gian tới, tỉnh 
Sơn La tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền phổ biến các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với 
người có công với cách mạng; các văn bản quy định chế độ chính sách của Chính 
phủ và các bộ, ngành Trung ương, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức 
và nhân dân trong công tác người có công với cách mạng và xây dựng quỹ đền ơn 
đáp nghĩa; bố trí ổn định cán bộ làm công tác giải quyết chính sách người có công 
với cách mạng, nhất là đối với cấp huyện và cấp xã; tiếp tục giải quyết khẩn trương 
đối với các trường hợp tồn đọng về xác nhận, công nhận để những người thực sự có 
công với cách mạng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Phấn đấu đến hết 
năm 2020, giải quyết kịp thời hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng 
phát sinh, giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng 
còn tồn đọng; tăng cường tổ chức đối thoại trong giải quyết chính sách đối với các 
trường hợp đề nghị xác nhận là người có công với cách mạng còn vướng mắc, bảo 
đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót nhằm giải 
quyết dứt điểm, kịp thời những kiến nghị của công dân; phân tích đánh giá rõ 
nguyên nhân nghèo của từng hộ người có công, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể của 
từng huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn để hỗ trợ, giúp đỡ hộ người có công 
vươn lên thoát nghèo trong các năm tới. Phấn đấu đến hết năm 2020 đảm bảo 100% 
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hộ gia đình người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình dân 
cư trên địa bàn, không còn hộ người có công nghèo. 

Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra theo chuyên đề, theo đơn 
thư, khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện 
chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng tại các huyện, thành phố và 
cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các sai phạm trong 
việc giải quyết, chi trả chế độ chính sách; tiếp tục chỉ đạo huy động các nguồn lực 
để thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo 
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên 
bố trí nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng 
cấp nghĩa trang liệt sỹ các huyện, thành phố kết hợp với lấy mẫu xác định ADN để 
làm cơ sở xác định danh tính của liệt sỹ, xây dựng các nhà bia ghi tên liệt sỹ tại các 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn.  
 

05. Quang Quyết. HỘI NÔNG DÂN LÀM CẦU NỐI ĐỂ XÓA NGHÈO / 
Quang Quyết // Tuần tin tức.- Ngày 07/5/2020.- Số 19.- Tr.16. 
 

 Cùng với công tác xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức hội vững mạnh, 
Hội Nông dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã quan tâm chỉ đạo các cấp 
hội triển khai các hoạt động giúp hội viên vay vốn. 

Từ nguồn quỹ này, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện có điều kiện thuận 
lợi để đầu tư, phát triển kinh tế, xây dựng nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều 
kiện của địa phương, góp phần tăng thu nhập, vươn lên làm giàu. 

Trong những năm qua, nhiều hộ nông dân ở Thuận Châu được vay vốn từ 
nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo ra các sản 
phẩm, mang lại thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/năm. Đến cuối 
tháng 4/2020, Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã triển khai đầu tư xây dựng 46 
dự án, cho 294 hộ vay tổng số 8,85 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam có 4 dự án, cho 51 hộ vay tổng số tiền 3,3 tỷ đồng; nguồn vốn 
từ Hội Nông dân tỉnh Sơn La có 2 dự án, cho 22 hộ vay 1,1 tỷ đồng; từ nguồn ngân 
sách của huyện Thuận Châu có 16 dự án, cho 80 hộ vay 1,6 tỷ đồng; nguồn vốn 
Hội Nông dân huyện Thuận Châu có 24 dự án, cho 141 hộ vay 2,85 tỷ đồng. 

Thực hiện chương trình phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, các cấp 
hội đã chủ động tuyên truyền, phổ biến đến người dân các chủ trương chính sách, 
tín dụng ưu đãi cũng như chủ trương huy động tiền gửi qua các tổ tiết kiệm và vay 
vốn, cho vay hộ nghèo và cận nghèo... Đến nay, tổng dư nợ của ngân hàng chính 
sách xã hội thông qua tổ chức hội nông dân quản lý là hơn 152 tỷ đồng; huy động 
tiền gửi tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 8,75 tỷ đồng. 

Thực hiện thỏa thuận giữa ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và 
hội nông dân huyện về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, hội nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo hội nông dân các xã, thị 
trấn phối hợp với chi nhánh ngân hàng nông nghiệp huyện tuyên truyền, vận động 
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tổ chức thành lập các tổ vay vốn. Hiện toàn huyện có 40 tổ vay vốn, với 100% số 
xã có tổ vay vốn do hội nông dân quản lý, tổng dư nợ là hơn 132 tỷ đồng, cho 
1.689 hộ vay. 

Trên cơ sở nhu cầu của các hộ dân tại xã Phỏng Lập, Hội Nông dân huyện 
Thuận Châu đã triển khai các chương trình vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân của 
huyện; ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã 
hội cho 804 lượt người được vay trên 32 tỷ đồng; cung ứng phân bón trả chậm hơn 
255 tấn; ủy thác quỹ hỗ trợ nông dân 800 triệu đồng đầu tư cho nhân dân nuôi bò 
sinh sản tại các bản: Kẹ, Mầu Thái, Ban Lềm, Mầu Xá. 

Theo anh Cà Văn Dẹn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phỏng Lập, được vay vốn 
đã giúp nông dân tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
từng bước đổi mới tư duy làm ăn, người dân biết quản lý và sử dụng nguồn vốn có 
hiệu quả. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đi đầu trong phong trào sản xuất kinh 
doanh, tạo đà vươn lên trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, 
tạo dựng phong trào phát triển bền vững. 

Anh Lường Văn Pương ở bản Mầu Thái, xã Phỏng Lập, cho biết: Sau khi 
được vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện Thuận Châu, anh đã đầu tư 
nuôi bò sinh sản. Do có nguồn thức ăn dồi dào và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật 
chăm sóc, đến nay đàn bò đã phát triển tốt, tạo động lực cho anh yên tâm đầu tư 
thêm những đàn bò tiếp theo, giúp gia đình tăng thêm thu nhập. 

Chị Bạc Thị Thiên, bản Quỳnh Châu, xã Phỏng Lái, chia sẻ: Gia đình chị 
chuyển về tái định cư tại đây từ năm 2008, trước đây kinh tế gặp nhiều khó khăn. 
Được vay vốn từ nguồn ủy thác của hội nông dân xã với phòng giao dịch ngân 
hàng chính sách xã hội huyện, từ 3ha đất đồi trồng ngô, sắn, gia đình chị đã chuyển 
đổi trồng 400 cây bơ, 350 cây xoài, 350 cây nhãn và 600 cây mận. Năm 2019, vườn 
cây của gia đình đã cho quả, thu được trên 100 triệu đồng. 

Ông Lò Văn Quý, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Châu cho biết: Hội 
sẽ tiếp tục vận động để phát triển quỹ hỗ trợ nông dân. Từ nguồn quỹ này, nhiều hộ 
nông dân được vay vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế 
rất hiệu quả. Hàng năm, UBND huyện luôn bổ sung kinh phí vào quỹ để giúp nhân 
dân triển khai xây dựng thêm nhiều mô hình kinh tế. Thời gian tới, huyện sẽ tập 
trung quỹ cho các hộ nông dân vay vốn phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao 
hơn và nuôi trồng thủy sản. 

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực 
cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện Thuận Châu. Việc sử dụng hiệu quả 
nguồn vốn đã giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao thu nhập. 
Từ đó, người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng 
nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
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06. Huyền Trang. ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG TỪ NUÔI CÁ TẦM TRONG 
LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN / Huyền Trang // Thời báo kinh doanh.- Ngày 
07/5/2020.- Số 35.- Tr.7. 
 

Ngoài nguồn lợi về thủy điện, lòng hồ Thủy điện Sơn La còn giúp các 
thành viên Hợp tác xã Nuôi cá tầm Hạnh Lợi (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 
La) có cơ hội làm giàu từ nghề nuôi cá lồng. Để có được thành công, ngoài sự 
cố gắng của từng người dân còn phải quan tâm đến vấn đề liên kết sản xuất và 
bảo đảm an toàn lao động. 

Thủy điện Sơn La đã biến vùng thượng nguồn sông Đà thuộc 3 tỉnh Sơn La, 
Điện Biên, Lai Châu thành vùng lòng hồ rộng lớn. Tại đây, Hợp tác xã Nuôi cá tầm 
Hạnh Lợi đã phát triển nghề mới là nuôi cá tầm. 

SẢN XUẤT BÀI BẢN 

Vốn loài cá chỉ thích nghi ở vùng nước lạnh nhưng nhờ áp dụng kỹ thuật, cá 
tầm lại sống khỏe mạnh, phát triển tốt ngay trên hồ Thủy điện Sơn La. 

Bằng những kinh nghiệm của các thành viên, cộng với sự giúp đỡ, động viên 
của các chuyên gia từ một dự án nước ngoài, hợp tác xã Hạnh Lợi đã đầu tư khu bè 
nuôi cá rộng 600m2. Lồng nuôi cá được thả chìm, sử dụng lưới đặc chủng với hệ 
thống thùng phuy rỗng để làm phao nổi. Khu nhà canh cá đồng thời cũng là nhà 
kho được dựng ngay trên bè nổi, liền kề với dãy lồng nuôi... 

Với loài cá tầm, nguồn nước rất quan trọng, chính vì vậy, hợp tác xã luôn 
bảo đảm nước sạch vì nếu nước bị ô nhiễm cá sẽ bị mắc bệnh và chết. Thức ăn của 
cá không quá cầu kỳ, ngoài thức ăn công nghiệp, các thành viên cho ăn thêm cá, 
tôm tép nhỏ, điều cơ bản là phải chăm sóc và cho ăn đúng kỹ thuật. 

Do là cá đặc sản, thêm vào đó được chăm sóc đúng kỹ thuật, tận dụng được 
nguồn thức ăn phong phú, đa dạng tại địa phương nên giá bán cá tầm cũng cao hơn 
hẳn so với các loại khác, nghề nuôi cá mang lại thu nhập cho mỗi thành viên trên 
dưới 250 triệu đồng/năm. 

Điều quan trọng là nhờ sự hỗ trợ của địa phương, hiện sản phẩm cá tầm nuôi 
trên lòng hồ Thủy điện Sơn La của hợp tác xã Hạnh Lợi được Trung tâm Chuyển 
giao công nghiệp và Dịch vụ Thủy sản Việt Nam chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
VietGAP. Mỗi con cá tầm sau khi xuất bán cho doanh nghiệp đều được gắn mã truy 
xuất nguồn gốc. 

Khách hàng có thể quét mã sản phẩm qua các ứng dụng điện thoại thông 
minh. Theo đó, các thẻ mã số đi kèm sản phẩm cá tầm của hợp tác xã sẽ giúp người 
tiêu dùng và cơ quan quản lý kiểm soát dễ dàng, biết chính xác lô hàng đó có địa 
điểm nuôi ở đâu, giống cá, đơn vị nuôi, ngày bắt đầu nuôi. Hiện nay, cá tầm của 
hợp tác xã được bán với mức giá 220 - 400 nghìn đồng/kg tùy vào trọng lượng từng 
loại. 

Ngoài đầu tư khu vực lồng nuôi cá, hợp tác xã Hạnh Lợi còn đầu tư xây 
dựng nhà nổi 1.000m2, với mục đích để phục vụ khách tham quan du lịch, kết hợp 
dịch vụ bán thức ăn và thuốc thú y cho người nuôi cá. 
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ĐẢM BẢO AN TOÀN 

Nhờ sự đầu tư bài bản cộng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, có nhiều cảnh 
quan nên mô hình sản xuất của hợp tác xã Hạnh Lợi chính là chất xúc tác kết dính 
khách du lịch với vùng sản xuất thủy sản trên lòng hồ thủy điện. 

Đối với Hợp tác xã Hạnh Lợi, hợp tác xã lấy con cá tầm làm trọng tâm thu 
hút khách. Tại đây, du khách sẽ được tìm hiểu quy trình nuôi cá tầm trên lòng hồ 
theo tiêu chuẩn VietGAP, được trải nghiệm công đoạn sản xuất, thu hoạch cá và 
thưởng thức các món ăn chế biến từ cá tầm... 

Theo ban giám đốc hợp tác xã, với xu thế khách du lịch ngày càng ưa 
chuộng du lịch sinh thái, trải nghiệm thực tế các mô hình sản xuất an toàn, sạch nên 
hợp tác xã rất có lợi thế để phát triển loại hình du lịch này. 

Trong suốt quá trình sản xuất, hợp tác xã luôn đặt vấn đề an toàn lao động 
lên hàng đầu vì khu vực hợp tác xã sản xuất là trên lòng hồ nên có khả năng gây 
mất an toàn, đặc biệt là với khách du lịch. 

Để giải quyết vấn đề này, hợp tác xã đã cùng các cấp, ngành kiên quyết chấn 
chỉnh hoạt động lưu thông của các phương tiện hoạt động trên lòng hồ, nhất là 
thuyền chở du khách phải đảm bảo không phải là phương tiện thô sơ tự chế, không 
đăng ký đăng kiểm, không đảm bảo an toàn lưu thông trên lòng hồ. 

Đặc biệt, hợp tác xã tích cực phổ biến, tuyên truyền cho thành viên, nhân 
dân không được sử dụng các loại ghe thuyền thô sơ, bè nổi... để lưu thông trong 
lòng hồ với bất kỳ mục đích gì, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. 

Những khu vực nước sâu, nguy hiểm đều được hợp tác xã đặt biển báo, biển 
cấm để mọi người cảnh giác. Bên cạnh đó, khu vực hợp tác xã đặt lồng nuôi không 
nằm trong dòng chảy chính của sông Đà nên hạn chế nguy hiểm, đồng thời tạo điều 
kiện giao thông thuận lợi, giúp hợp tác xã thực hiện đúng quy trình nuôi, bảo đảm 
kiểm soát chặt chẽ chất lượng, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường sinh 
thái. 

Nhờ chú trọng đến vấn đề an toàn lao động, tình trạng người dân bất chấp 
nguy hiểm, dùng phương tiện tự chế thô sơ lưu thông trên các lòng hồ thủy điện - 
nơi thường xuyên xảy ra giông lốc, gió xoáy, tiềm ẩn nhiều tai nạn đã không xảy ra. 
Đây cũng là điều kiện để hợp tác xã phát triển bền vững, thu hút doanh nghiệp và 
khách du lịch. 
 

07. N. Cường. ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN VÙNG KHÓ KHĂN / 
N. Cường // Đại đoàn kết.- Ngày 11/5/2020.- Số 132.- Tr.2. 
 

Ngày 10/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 
Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri 
chuyên đề tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội 
khóa XIV. 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo huyện Vân Hồ đã báo cáo tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương trong 
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thời gian qua. 4 tháng đầu năm 2020, huyện Vân Hồ đã tập trung tuyên truyền, vận 
động nhân dân chuyển đổi diện tích cây trồng trên đất dốc kém hiệu quả sang trồng 
cây ăn quả và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh và đến nay đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Huyện tổ 
chức rà soát, ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện xây dựng các xã Vân Hồ, Tô 
Múa, Xuân Nha đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2023... 

Theo lãnh đạo huyện Vân Hồ, cử tri cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh Sơn La kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cũng 
như địa phương quan tâm, hỗ trợ đầu tư các tuyến đường từ xã đến các bản, nhà 
văn hóa bản và trường học trên địa bàn xã... 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng 
đánh giá cao những kết quả mà huyện Vân Hồ nói chung và xã Xuân Nha nói riêng 
đã đạt được trên các mặt trong thời gian qua, nhất là việc triển khai, thực hiện tốt 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, địa 
phương đã thực hiện đúng chủ trương chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Sơn La trong 
phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng. Tuy nhiên, địa phương 
cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh sang một 
trạng thái và cấp độ mới cao hơn, nhưng không được chủ quan trước dịch bệnh; 
tiếp tục công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, địa phương cần triển khai, 
thực hiện tốt Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tập trung khắc phục hậu quả thiên 
tai xảy ra trong thời gian qua và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống; 
cần tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ từ huyện đến cơ sở... 

Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng 
cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La sẽ tổng hợp lại những nội dung để 
chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời, 
thông tin đến cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 
sắp tới. 
 

08. Hồng Hà. NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC “ĐỀN ƠN, ĐÁP NGHĨA” 
Ở HUYỆN SÔNG MÃ / Hồng Hà // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 -
15/5/2020.- Số 622.- Tr.62-63. 

 

Những năm qua, huyện Sông Mã luôn chú trọng quan tâm thực hiện tốt 
chế độ, chính sách của Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống của người có 
công với cách mạng. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tự hào về truyền 
thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được Đảng bộ, chính quyền, các cơ 
quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thường xuyên, hiệu quả, trở 
thành nguồn lực hỗ trợ các đối tượng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, 
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương. 
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Theo thống kê, huyện Sông Mã hiện có 236 người có công với cách mạng, 
trong đó có 100 thương binh, 30 bệnh binh; 70 thân nhân liệt sỹ; 15 thân nhân của 
thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; 02 quân nhân hưởng 
theo Quyết định 142 đối với quân nhân có dưới 20 năm tham gia công tác trong 
quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; 01 người hoạt động kháng chiến bị 
địch bắt, tù đày; 10 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; 8 con 
của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bên cạnh đó, toàn 
huyện có 1.114 người tham gia hoạt động trong các cuộc kháng chiến được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến; tham gia bảo vệ biên 
giới, làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần. 

Để quan tâm chăm sóc tốt cho các đối tượng chính sách, hằng năm, phòng 
lao động - thương binh và xã hội đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt chế 
độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn 
đáp nghĩa”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện chi trả 
đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; tập trung giải 
quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng 
chiến. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước tới nhân dân, đặc biệt là những nội dung mới ban hành liên 
quan đến đối tượng chính sách. Phòng còn thực hiện tốt công tác rà soát, hướng dẫn 
cơ sở thực hiện các thủ tục, hồ sơ; chủ động điều chỉnh, chi trả chế độ chính sách 
cho các đối tượng kịp thời, không để xảy ra tình trạng kéo dài thời gian chi trả. Đến 
nay, công tác chăm sóc người có công được chăm lo khá toàn diện, 100% người có 
công đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Nhân các dịp lễ, tết, ngày thương binh - liệt sỹ, ngoài thực hiện tốt việc trao 
quà của Chủ tịch Nước tới các đối tượng chính sách, các cấp ủy, chính quyền, mặt 
trận tổ quốc và các đoàn thể còn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, tặng sổ tiết 
kiệm, làm nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; xây mới, tu bổ nghĩa trang 
liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sỹ. Các cơ quan, đơn vị, đoàn 
thể, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ, tặng sổ tiết 
kiệm các gia đình chính sách trên địa bàn. Bên cạnh việc quan tâm đến đời sống 
của thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách, huyện còn tập trung giải 
quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, liệt sỹ, thương binh, nạn nhân bị nhiễm 
chất độc hóa học, thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; 
xét miễn giảm học phí, giải quyết trợ cấp học sinh, sinh viên là con thương binh, 
bệnh binh. 

Tính riêng năm 2019, huyện đã vận động được gần 400 triệu đồng ủng hộ 
Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, để hỗ trợ người có công sửa chữa nhà ở, chỉnh trang 
nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và 
thân nhân của người có công. Phòng lao động - thương binh và xã hội đã thực hiện 
chi trả trợ cấp ưu đãi cho 2.869 lượt người có công với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ 
đồng; trợ cấp một lần cho 557 đối tượng trên 1,57 tỷ đồng; chi trả các khoản trợ cấp 
khác 458 đối tượng, gần 468 triệu đồng; rà soát lập danh sách hồ sơ tồn đọng, đề 
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nghị công nhận cho 2 liệt sỹ, 9 thương binh. Phối hợp tổ chức đưa 20 đối tượng 
người có công đi điều dưỡng tập trung tại Sầm Sơn (Thanh Hóa); triển khai xây 
dựng Nhà bia ghi tên liệt sỹ tại xã Chiềng Sơ từ nguồn vốn Quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa”; rà soát, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người có công với cách mạng... 

Dịp Tết Nguyên đán năm 2019, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 626 
đối tượng với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Phòng lao động - thương binh và 
xã hội còn tổ chức rà soát, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng đảm bảo 
chính xác, kịp thời, 100% đối tượng chính sách là người có công với cách mạng 
được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ở các cơ sở y tế 
thuận lợi nhất. Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 
27/7/2019), huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như: Tổ 
chức tuyên truyền sâu rộng về công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, người có 
công với cách mạng; biểu dương người tốt - việc tốt, tập thể, cá nhân tích cực tham 
gia phong trào chăm sóc người có công; động viên người có công phát huy truyền 
thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước, khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng “Gia đình cách 
mạng gương mẫu”; đẩy mạnh phong trào chăm sóc người có công thông qua các 
chương trình làm nhà tình nghĩa, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, khám 
chữa bệnh, hỗ trợ vốn, ngày công trong sản xuất, thăm hỏi động viên khi ốm đau; 
tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sỹ; tổ chức thắp 
nến tri ân các anh hùng liệt sỹ... thể hiện tấm lòng tri ân với người có công với cách 
mạng, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, đạo lý 
“Đền ơn đáp nghĩa”. 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ở Sông Mã đã tích cực tham 
gia, giúp đỡ các gia đình chính sách hàng chục nghìn ngày công tu sửa nhà ở, làm 
đường, làm nương, vườn, ruộng, trồng cây, góp củi... Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn 
đáp nghĩa” huyện đã trích hỗ trợ sửa chữa nhà bia xã Mường Cai gần 246 triệu 
đồng; xây mới nhà bia xã Mường Sai gần 700 triệu đồng; hỗ trợ người có công với 
cách mạng và thân nhân khi ốm đau, qua đời, gặp khó khăn trong cuộc sống với số 
tiền trên 20 triệu đồng. 

Cùng với sự động viên của các cấp, các ngành, các đối tượng người có công 
của huyện đã không ngừng nỗ lực, vươn lên làm chủ cuộc sống, xóa đói giảm 
nghèo, gương mẫu trong lao động, sản xuất. Trong đó có thể kể đến tấm gương 
bệnh binh hạng 2/3 Lò Văn Liệt, sinh năm 1947 ở xã Mường Hung rất thành công 
với mô hình nuôi hươu sao. Nhiều năm trước, gia đình ông Lò Văn Liệt là một 
trong những hộ nghèo của bản Phiêng Pẻn, xã Mường Hung. Để phát triển kinh tế, 
ông đã mạnh dạn vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội đầu tư vườn nhãn ghép 
và mở rộng diện tích ao cá, chăn nuôi gia súc, đặc biệt rất thành công với đàn hươu 
sao lấy nhung. Mặc dù mô hình nuôi hươu mới phát triển ở địa phương, nguồn thu 
nhập còn khiêm tốn nhưng với bản lĩnh của người lính cụ Hồ, ông đã thành công 
trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, là tấm gương cho bà con nhân dân địa phương 
học tập, noi theo. Bệnh binh Lò Văn Liệt tâm sự: “Chính sự động viên, quan tâm 
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kịp thời của các cấp lãnh đạo đã khích lệ tôi khắc phục khó khăn vươn lên ổn định 
cuộc sống, nuôi con trưởng thành, đóng góp cho bản làng. Là người lính, tôi xác 
định không ngại khó, ngại khổ, luôn nêu cao tấm gương trong lao động sản xuất để 
bà con nhân dân học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày một tấn tới”. 

Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công, thời gian tới, huyện 
Sông Mã tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương, 
bệnh binh, gia đình chính sách; tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong 
phú và sinh động về những tấm gương tiêu biểu của các anh hùng liệt sỹ, thương 
bệnh binh và gia đình liệt sỹ trong chiến đấu và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, 
cũng như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với 
thế hệ trẻ. Qua đó, xây dựng lòng nhiệt tình cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý thức 
tự hào về quê hương. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ 
chính sách đối với người có công. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo cho 
việc thực hiện chính sách với người có công đúng đối tượng, hiệu quả. Đẩy mạnh 
công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người có công được thụ 
hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, duy trì và giữ vững huyện không có hộ gia đình chính sách 
nghèo; phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn 
mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; không để hộ gia đình người có công 
tái nghèo. Chăm sóc chu đáo đời sống vật chất và tinh thần đối với Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng còn sống, đảm bảo có cuộc sống tốt nhất. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động các doanh nghiệp, cá nhân chung tay giúp đỡ các gia đình chính 
sách, người có công bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. 
Sông Mã cũng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho con em liệt sỹ, thương, bệnh 
binh học tập lao động sản xuất, hỗ trợ, động viên các gia đình chính sách, các 
thương bệnh binh tích cực vươn lên phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao mức 
sống; kịp thời biểu dương khen thưởng các gia đình người có công tự lực, tự cường 
vươn lên trong sản xuất kinh doanh và học tập.  
 

09. Phạm Quỳnh. “HÀNH QUÂN XANH” VỀ XÃ BIÊN GIỚI LÓNG 
PHIÊNG / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 5/2020.- Số 17.- Tr.44. 

 

Nhận nhiệm vụ giúp đỡ xã vùng 3 Lóng Phiêng - nơi biên giới và đặc 
biệt khó khăn từ tháng 7/2017, hàng năm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Sơn La đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; những chương trình như 
“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Hành Quân xanh”... về xã Lóng 
Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La được tổ chức, duy trì có hiệu quả. 

Tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ nhân dân địa phương. Năm vừa qua, 
Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Sơn La, các cơ quan, doanh 
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nghiệp tổ chức tặng 516 suất quà tết (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) cho 487 hộ gia 
đình khó khăn, 1.500 bộ quần áo cho học sinh, 31 suất quà cho học sinh nghèo 
(mỗi suất 300.000 đồng); khám bệnh, cấp phát thuốc cho 200 người dân; tổ chức 
thi gói bánh chưng, giã bánh dày, kéo co, đẩy gậy, ném còn... giữa các bản trên địa 
bàn xã Lóng Phiêng và Chương trình Nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân 
bản”... 

Cũng trong năm 2019, Chương trình “Hành Quân xanh” với chủ đề “Biên 
giới trong trái tim tuổi trẻ lực lượng vũ trang” tại xã Lóng Phiêng, được Bộ đội 
Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức trao tặng 02 
phòng học cho học sinh mầm non tại bản Nong Đúc và Nà Mùa; đổ 80m2 bê tông 
sân trường mầm non tại bản Nà Mùa; khám bệnh, cấp phát thuốc cho 250 người 
dân; cắt tóc miễn phí cho trên 640 em học sinh và bà con nhân dân; giao hữu bóng 
chuyền, giao lưu văn nghệ giữa tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, 
Công an tỉnh với tuổi trẻ, học sinh và nhân dân xã Lóng Phiêng. 

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai xây dựng các 
công trình hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca xã Lóng Phiêng; xây nhà 
tình nghĩa tặng 01 hộ gia đình chính sách tại bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, trị giá 
80 triệu đồng; và phối hợp với Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Vĩnh Phúc tặng quà cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới xã Lóng Phiêng 80 
chiếc chăn len; vở ô ly 3000 quyển; áo, quần, váy mới trẻ em 130 bộ; đồ dùng học 
tập (bút chì, thước kẻ) 300 chiếc; sách truyện thiếu nhi 75 cuốn; quần áo cũ 3.000 
chiếc. Tổng trị giá 41.300.000 đồng. 

Từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Bộ đội Biên 
phòng tỉnh tham gia đóng góp trên cơ sở tiết kiệm tiền lương, phụ cấp, Bộ chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu 02 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn tại Trường Trung học cơ sở Lóng Phiêng A, mức hỗ trợ mỗi cháu 
500.000đ/tháng cho đến khi các cháu học hết chương trình trung học phổ thông. 
Cùng với đó, “Hũ gạo tình thương” của Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã hỗ trợ 
được 120kg gạo cho 08 hộ thiếu đói vào thời điểm giáp hạt đã để lại hình ảnh đẹp 
của người chiến sỹ quân hàm xanh trong lòng đồng bào biên giới. 

Củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giúp bà con cải thiện đời sống. Trước tình 
hình 02 cán bộ chủ chốt của xã Lóng Phiêng bị bắt và truy tố do tham nhũng, gây 
mất niềm tin trong nhân dân, và thiếu hụt cán bộ có kinh nghiệm, Đảng ủy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh tăng cường về xã 01 cán bộ Biên phòng giữ chức danh Phó bí thư 
Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp, tham mưu 
cho xã làm tốt công tác củng cố chính trị cơ sở; trọng tâm là củng cố, kiện toàn đội 
ngũ trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận ở các bản giáp biên; bồi 
dưỡng kiến thức, bản lĩnh chính trị, năng lực giải quyết các vụ việc phát sinh tại cơ 
sở cho đội ngũ cán bộ xã và các bản biên giới; phối hợp tuần tra, bảo vệ, ngăn chặn 
mọi hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới. Gắn xây dựng cơ sở chính trị với 
“Phong trào quần chúng tham gia tự chủ, tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ 
gìn an ninh trật tự xã, bản”. 
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Thượng tá Hoàng Văn Mạnh - cán bộ Biên phòng tỉnh tăng cường về làm 
Phó Bí thư Đảng ủy xã từ tháng 11/2017 đến nay cho biết: Lóng Phiêng là xã đặc 
biệt khó khăn, gồm 06 dân tộc cùng sinh sống ở 12 bản, tỷ lệ hộ nghèo còn tương 
đối cao (chiếm 35,09%). Nên cùng với nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị cơ sở, 
Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng trọng tâm vào việc tuyên truyền vận động bà con 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, giúp nhau 
phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; vận động bà con dân tộc Xinh Mun ở bản 
Nong Đúc và Pa Cúng thay đổi nếp sống, xây dựng nhà xí, nhà tắm hợp vệ sinh, 
làm vườn rau tăng gia sản xuất. 

Nhờ vậy, các mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc diện tích từ 1 đến 2ha; 
mô hình trồng cỏ, nuôi bò nhốt chuồng, quy mô từ 2 đến 4 con… được bà con các 
dân tộc phấn khởi tham gia. Đến nay, tuy còn khó khăn nhưng Lóng Phiêng đã trở 
thành điểm sáng về trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi, với diện tích cây ăn 
quả các loại năm 2020 là 1.140ha, tăng gần 4 lần so với năm 2016 và nhiều hộ chăn 
nuôi quy mô lớn. 

Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã, thôn bản được củng cố; 
đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, phương thức sản xuất nhỏ tự 
cung, tự cấp là chủ yếu đã từng bước chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa, phát triển 
kinh tế hộ gia đình; những hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, diện đói nghèo đang 
dần thu hẹp, diện mạo nông thôn đang có nhiều đổi thay tích cực. 
 

10. Qúy Hiên. XÉT XỬ VỤ GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở SƠN LA: NGUYÊN PHÓ 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CHỐI TỘI / Qúy Hiên // Thanh 
niên.- Ngày 23/5/2020.- Số 144.- Tr.22. 
  

Hôm qua, phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La bước qua 
ngày thứ hai. 

Theo các bị cáo là cán bộ ở Sở Giáo dục - Đào tạo, ngành giáo dục - đào tạo, 
cũng như Công an tỉnh Sơn La, việc các bị cáo câu kết rút sửa bài thi và nâng điểm 
các môn trắc nghiệm diễn ra trong các ngày 29, 30/6 và 1, 3/7. Ngày 4/7, sau khi đã 
quét lại các túi bài thi có nâng sửa điểm, Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở 
Giáo dục - Đào tạo Sơn La - người được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ chấm thi trắc 
nghiệm, mới chỉ đạo niêm phong tất cả các bài thi, đồng thời giao cho Nguyễn Thị 
Hồng Nga (thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm) làm lại các biên bản cho phù hợp 
với thời gian quét bài mà máy tính hiển thị (thời gian này cũng đã được sửa cho 
phù hợp với tiến trình quét bài mà Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định), 

Khi có thông tin Bộ Giáo dục - Đào tạo lên kiểm tra, bị cáo Yến đã gọi Nga 
đến nhà (tối 18/7/2018), và giao phần mềm chuyên dụng xóa triệt để dữ liệu cho 
Nga rồi bảo xóa lại những file đã xóa. Nga sợ xóa nhầm cả dữ liệu phải giữ thì Yến 
chỉ đạo Nga trước khi xóa sao chép hết tất cả dữ liệu trong máy tính ra CD. Ngày 
20/7/2018, Yến đem đĩa dữ liệu ra nghĩa trang Sơn La thiêu hủy. 
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Khi Hội đồng xét xử xét hỏi, bị cáo Yến chối tội, công nhận có “sơ suất” 
trong việc lập biên bản (lẽ ra khi mở niêm phong có biên bản riêng, khi đóng niêm 
phong có biên bản riêng, nhưng tổ chấm thi lại làm cùng một lúc 2 biên bản), tuy 
nhiên cho rằng sơ suất đó không liên quan việc rút bài sửa điểm của các bị cáo 
khác. Hoặc về việc làm lại biên bản như bị cáo Nga khai, Yến nói là do đoàn công 
tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu cung cấp biên bản, thay vì photo từ các biên 
bản đã lập, thì bị cáo Yến cho in thêm 1 bộ để nộp cho đoàn của Bộ. Về việc tiêu hủy 
toàn bộ CD đã sao lưu trước khi xóa toàn bộ dữ liệu gốc, Yến giải thích mục đích sao 
lưu là phục vụ đoàn công tác, mà khi đoàn công tác đến kiểm tra thì dữ liệu trong máy 
tính vẫn còn, bộ CD không còn cần dùng đến, nên hủy. Khi được hỏi tại sao không hủy 
ngay tại Sở Giáo dục - Đào tạo mà phải mang lên tận nghĩa trang để hủy, Yến trả lời: 
“Vì trên đường từ sở về nhà, bị cáo rẽ vào nghĩa trang để hủy”. 

Có mặt tại tòa với tư cách người làm chứng, ông Đinh Văn An, cán bộ Sở Giáo 
dục - Đào tạo Sơn La (nay đã nghỉ hưu), trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 
2018 được phân công giám sát công tác chấm thi, cũng khai việc ngày 4/7 bị cáo Yến 
đưa 1 tập biên bản cho ông An và đề nghị ông An ký lại. Theo giải thích lúc đó của bị 
cáo Yến, quá trình làm việc có một số thông tin thể hiện trong các biên bản đã lập chưa 
phù hợp, Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu làm lại. Ông An cho biết thêm dù đóng vai trò 
người giám sát việc chấm thi, nhưng thực chất ông làm việc dưới sự phân công của bị 
cáo Yến. Trong quá trình làm việc, ông An cũng nhiều lần tranh luận với Yến, nhưng 
Yến đều nói là công việc yêu cầu thế. 

Trong phần xét hỏi của viện kiểm sát cuối buổi chiều, bị cáo Nga cho biết việc 
quét lại bài thi đã sửa mất khá nhiều thời gian, nên bị cáo Yến đương nhiên phải biết. 
Khi đại diện viện kiểm sát hỏi: “Vậy vai trò của bị cáo Yến là gì? Nếu bị cáo Yến không 
cho phép, bị cáo và các bị cáo khác liệu có rút bài thi, sửa và nâng điểm bài thi được 
không?”. Bị cáo Nga trả lời: “Trong quá trình chấm thi trắc nghiệm, nếu không được bị 
cáo Yến đồng thuận và cho phép thì bị cáo và các bị cáo khác không thể nào sửa chữa 
được các bài thi trắc nghiệm”. 
 

11. Nguyễn Hưởng. VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở SƠN LA: NGUYÊN PHÓ GIÁM 
ĐỐC SỞ KHAI BỊ ÉP CUNG / Nguyễn Hưởng,  Trần Duy // Người Lao động.- 
Ngày 24/5/2020.- Số 8624.- Tr.4. 
 

Ngày 23/5, phiên tòa xét xử 12 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi trung 
học phổ thông năm 2018 ở tỉnh Sơn La tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn. 

Trả lời phần thẩm vấn của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, bị cáo Trần 
Xuân Yến, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, phản cung, bác 
bỏ cáo trạng cũng như những gì khai trước đó với hội đồng xét xử. 

Theo bị cáo Yến, ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức (lúc đó làm Giám đốc 
Sở Giáo dục - Đào tạo) đưa 2 tờ danh sách để nhờ xem điểm cho 8 thí sinh. Trong danh 
sách ghi đầy đủ họ tên, môn thi, số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, điểm thí sinh tự 
chấm (mong muốn đạt được). Sau đó, bị cáo chuyển các danh sách này cho bà Nguyễn 
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Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở Giáo 
dục - Đào tạo tỉnh Sơn La). 

Tại tòa, bị cáo Yến cho biết bị ép cung nên có một số nội dung khai không chính 
xác. Đơn cử như việc khai trong danh sách chuyển cho bà Nga có ghi số điểm cần phải 
nâng. Trước việc bị cáo phản cung, đại diện viện kiểm sát công bố bản tự khai tại cơ 
quan điều tra, thể hiện bị cáo nhờ bị cáo Nga nâng điểm cho 13 thí sinh, không phải nhờ 
xem điểm. 

Về nội dung này, bị cáo Yến cho rằng cơ quan điều tra tạm giữ ông 3 ngày trước 
đó. Thời điểm đó, bị cáo cũng khẳng định với cơ quan điều tra, danh sách thí sinh bị cáo 
nhận chỉ là xem điểm chứ không phải để nâng điểm. “Giai đoạn đầu điều tra, bị cáo bị 
ép cung, chỉ khi có đại diện viện kiểm sát và luật sư, bị cáo mới được khai đúng” - bị 
cáo Yến nêu. 

Về lời khai tại cơ quan điều tra thể hiện việc chỉ đạo bà Nga dùng phần mềm xóa 
dữ liệu sửa bài thi để xóa dấu vết và đốt tiêu hủy 16 hộp CD ở nghĩa trang, bị cáo Yến 
một lần nữa khẳng định do bị ép cung nên khai sai sự thật với các bản tự khai, bị cáo 
được điều tra viên cho chép nên mới không đúng sự thật. 

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng Phòng An ninh chính trị 
nội bộ Công an tỉnh Sơn La, đã chuyển thông tin 2 thí sinh để nhờ Lò Văn Huynh, 
nguyên Trưởng phòng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, nâng điểm. Hai bên thỏa 
thuận mỗi trường hợp sẽ có giá 700 triệu đồng, bị can Khoa đưa trước cho Huynh 1 tỷ 
đồng. Sau này, Khoa còn nhờ thêm một thí sinh khác và hứa sẽ “cảm ơn” Huynh như 2 
trường hợp trước. 

Trong quá trình điều tra, Huynh khai nhận như trên, còn ông Khoa một mực phủ 
nhận việc nhờ nâng điểm thi cũng như đưa tiền. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố bổ sung về 
tội nhận hối lộ, Huynh phản cung, cho rằng không hề có chuyện thỏa thuận tiền bạc. Tại 
phiên tòa ngày 23/5, bị cáo Khoa cho biết không được giao bất cứ nhiệm vụ gì trong kỳ 
thi nhưng vì nể nang bạn bè, ông nhận lời xem giúp điểm cho 4 thí sinh. Trong số trên, 
bị cáo Khoa nhờ Huynh xem giúp cho 2 thí sinh. Khi nhờ, hai bên không có thỏa thuận 
về tiền bạc hoặc bất kỳ lợi ích vật chất nào khác. 
 Đối chất với lời khai của bị cáo Khoa, bị cáo Lò Văn Huynh thừa nhận có nhận 
thông tin 2 thí sinh từ Khoa nhưng hai bên không thỏa thuận gì về chuyện tiền bạc. Khi 
nhờ, ông Khoa chỉ nói “giúp đỡ” chứ không nói rõ là xem điểm hay nâng điểm. “Dù 
vậy, bị cáo hiểu rằng giúp đỡ ở đây nghĩa là nâng điểm” - bị cáo Huynh khai. 
 

12. Quý Hiên. XÉT XỬ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở SƠN LA: 2 BỊ CÁO BỊ ĐỀ 
NGHỊ MỨC ÁN 23 - 25 NĂM TÙ / Quý Hiên // Thanh Niên.- Ngày 25/5/2020.- Số 
146.- Tr.4. 
 

Ngày 24/5, tại phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi kỳ thi Trung học  Phổ 
thông Quốc gia 2018 ở Sơn La, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã luận tội và 
đề nghị với hội đồng xét xử mức án cụ thể đối với từng bị cáo. 
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Viện kiểm sát nhân dân nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm 
trọng và đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan 
Nhà nước, làm mất niềm tin của nhân dân trong công tác thi cử, xúc phạm danh dự của 
các thầy cô giáo, làm mất cơ hội của các học sinh có năng lực trong học tập, gây bức 
xúc trong dư luận quần chúng nhân dân... 

Từ đó, viện kiểm sát nhân dân đề nghị tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Thị Hồng Nga 
(nguyên chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn 
La) 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 từ 23 - 25 năm tù; Lò Văn Huynh 
(nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La) 
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 từ 23 - 25 năm tù; Cầm Thị Bun Sọn (nguyên 
Phó phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La) 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 từ 9 - 11 năm tù. Mỗi bị cáo trong số này chịu hình phạt bổ sung là phạt 
30 - 50 triệu đồng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 40 - 
60 triệu đồng về tội Nhận hối lộ. 

Nhóm bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị đề nghị 
gồm: Trần Xuân Yến (nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La) 7 - 8 năm 
tù, Đặng Hữu Thủy (nguyên Phó hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông  Tô Hiệu) 6 
- 7 năm, Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La) 5 - 6 năm tù; mỗi bị cáo 
chịu hình phạt bổ sung là phạt 30 - 50 triệu đồng. 

Nhóm bị cáo đưa hối lộ bị đề nghị gồm: Trần Văn Điện (cán bộ thư viện Trường 
Tiểu học Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La) 12 - 13 năm tù, Nguyễn Minh Khoa (nguyên 
Phó phòng PA03 Công an tỉnh Sơn La) 12 -13 năm tù, Hoàng Thị Thành (nguyên Chủ 
tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai) 2 - 3 năm tù; Lò Thị Trường (lao động tự do, 
Thành phố Sơn La) 2 - 3 năm tù. 

Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị tịch thu, bổ sung vào ngân sách Nhà nước 1 tỷ 
đồng do phạm tội mà có đối với bị cáo Huynh, 1,04 tỷ đồng với bị cáo Nga, 440 triệu 
đồng của bị cáo Sọn, 300 triệu đồng của bị cáo Trường. 
 

13. Nguyễn Hưng. DIỄN BIẾN PHIÊN TÒA SƠ THẨM XÉT XỬ VỤ GIAN LẬN ĐIỂM 

THI Ở SƠN LA: HAI BỊ CÁO BỊ ĐỀ NGHỊ MỨC ÁN CAO NHẤT TỪ 23 - 25 
NĂM TÙ / Nguyễn Hưng // Công an Nhân dân.- Ngày 25/5/2020.- Số 5415.- 
Tr.5,8. 
 

Ngày 24/5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục điều hành 
phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. Sang ngày xét xử 
thứ 4, hội đồng xét xử dành thời gian để đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn 
La thực hành quyền công tố và luật sư bào chữa tham gia xét hỏi các bị cáo để làm 
rõ thêm những vấn đề liên quan đến vụ án. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trần 
Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) không thừa 
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nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Yến cho rằng, lý do mình đưa 
danh sách các thí sinh cho thành viên chấm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 
Quốc gia năm 2018 chỉ để “nhờ xem điểm chứ không nhờ nâng điểm”. Hội đồng 
xét xử yêu cầu đối chất, các bị cáo là thành viên chấm thi và từng là cấp dưới của bị 
cáo Yến đều khẳng định, việc họ nâng điểm cho thí sinh là do bị cáo Yến chỉ đạo 
nên buộc phải thực hiện. 

Theo lời khai của bị cáo Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng phòng Chính trị 
tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La), các bài thi sau khi nâng điểm đã 
được sắp xếp lại cẩn thận để khi gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo mới tránh bị phát 
hiện vi phạm. Luật sư hỏi bị cáo Sọn: “Bị cáo Trần Xuân Yến có biết vì sửa điểm 
thi cho thí sinh nên mới phải sắp xếp lại không?”. Bị cáo Sọn trả lời: “Bị cáo Yến 
là Tổ trưởng, là người quản lý các thành viên Tổ chấm thi thì phải biết những nội 
dung đó để đảm bảo các thành viên của mình có làm việc theo đúng quy chế và 
đúng tiến độ hay không”. 

Trước đó bị cáo Sọn khai, đã nhận 440 triệu đồng từ bị cáo Hoàng Thị 
Thành (cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) để giúp nâng 
điểm cho con trai bị cáo Thành đỗ đại học công an. Theo lời khai của bị cáo Sọn, bị 
cáo Thành gọi điện thoại và hứa đưa cho bị cáo 440 triệu đồng. Đổi lại, bị cáo sẽ 
nâng điểm cho con bị cáo Thành lên 15 hay 16 vì thí sinh này đã có 7 điểm cộng. 
Quá trình điều tra vụ án, bị cáo Sọn đã tự nguyện giao nộp toàn bộ khoản tiền bị 
cáo buộc nhận hối lộ cho cơ quan điều tra. Bị cáo Sọn thừa nhận, cáo trạng truy tố 
bị cáo về hai tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 
“Nhận hối lộ” là đúng. 

Hội đồng xét xử yêu cầu đối chất, bị cáo Hoàng Thị Thành thừa nhận, lời 
khai của bị cáo Sọn về việc hai bị cáo thỏa thuận đưa và nhận hối lộ số tiền 440 
triệu đồng để nâng điểm cho thí sinh là đúng. Kết quả điều tra xác định, con trai bị 
cáo Thành được nâng 13,65 điểm cho 3 môn thi. Trả lời về căn cứ để chi số tiền 
440 triệu đồng cho bị cáo Sọn, bị cáo Thành khai, lúc đầu bị cáo chỉ nhờ bị cáo Sọn 
nâng điểm 2 môn trắc nghiệm và tự nghĩ sẽ chi 400 triệu đồng là phù hợp. Nhưng 
sau đó, do bị cáo nhờ bị cáo Sọn nâng tiếp điểm môn thi thứ 3 nên bị cáo Sọn đề 
nghị đưa thêm 50 triệu đồng. Nhưng bị cáo nói chỉ còn 40 triệu và bị cáo Sọn đồng 
ý nhận tổng cộng 440 triệu đồng. “Việc đưa và nhận số tiền này được chia làm hai 
lần, lần đầu đưa 400 triệu đồng ở nhà bị cáo Sọn, lần hai đưa 40 triệu đồng khi hai 
bị cáo gặp ngoài đường”, bị cáo Thành khai. Với hành vi đã gây ra, bị cáo Thành bị 
truy tố về tội “Đưa hối lộ”. 

Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó trưởng phòng 
An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) khai, chỉ nhờ bị cáo Lò Văn Huynh 
(cựu Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Sơn La) xem điểm cho thí sinh chứ không có việc đưa 1 tỷ đồng tiền 
cảm ơn. Bị cáo Khoa không đồng tình với nội dung bản cáo trạng quy kết bị cáo về 
hành vi đưa hối lộ. Cáo trạng xác định, bị cáo Khoa đã thỏa thuận và đưa cho Lò 
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Văn Huynh 1 tỷ đồng để Huynh nâng điểm cho hai thí sinh N.A.T và T.D.H. Do 
vậy, bị cáo Khoa bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. 

Hội đồng xét xử yêu cầu đối chất, bị cáo Huynh cũng khai, không nhận tiền 
từ bị cáo Khoa vì nghĩ sau này cũng sẽ được cảm ơn. Trả lời câu hỏi của đại diện 
viện kiểm sát về “Nếu không nhận tiền cảm ơn của bị cáo Khoa thì tại sao bị cáo lại 
mang tiền của nhà mình đi nộp cho cơ quan điều tra?”. Bị cáo Huynh phân trần: 
“Lúc đó nhận thức của bị cáo còn hạn chế nên không biết rằng khai ra như vậy sẽ 
càng nặng tội thêm”. Giải thích về số tiền 1 tỷ đồng đã nộp cơ quan điều tra, bị cáo 
Huynh nói, đây là tiền bán đất và tiền tiết kiệm của gia đình mình cho em vợ bị cáo 
là Lê Thanh Sơn vay để mua đất làm nhà. Nhận thấy sự thiếu thành khẩn của bị cáo 
Huynh, đại diện viện kiểm sát đã trích dẫn lời khai của Huynh tại cơ quan điều tra 
“Tối ngày 27/7/2018, khi Sơn đến nhà chơi thì Huynh nói: Cậu giữ hộ anh 1 tỷ 
đồng để gửi cho anh Khoa. Nhưng khi nào anh điện báo thi cậu mới thực hiện”. Tại 
cơ quan điều tra, anh Sơn có lời khai “số tiền nộp cho cơ quan điều tra là tiền anh 
Huynh đưa cho tôi. Số tiền này để trả cho anh Khoa khi nào anh Huynh có ý kiến. 
Tôi không biết nguồn gốc số tiền này nên sử dụng một phần, còn lại tôi đã giao nộp 
toàn bộ cho cơ quan điều tra”. 

Chiều 24/5, sau khi kết thúc phần thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân 
dân tỉnh Sơn La thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với 
các bị cáo như sau: Nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn 
trong thi hành công vụ” gồm: 

1. Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) 
từ 7 - 8 năm tù. 

2. Đỗ Khắc Hưng (cựu cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh 
Sơn La) từ 5 - 6 năm tù. 

3. Đặng Hữu Thủy (cựu Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô 
Hiệu) từ 6 - 7 năm tù. 

4. Đinh Hải Sơn (cựu cán bộ đội Giáo dục, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, 
Công an tỉnh Sơn La) từ 2 - 3 năm tù. 

5. Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất 
lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) từ 2 - 3 năm tù. 

Nhóm bị cáo bị truy tố về hai tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi 
hành công vụ” và “Nhận hối lộ”: 

1. Lò Văn Huynh (cựu Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng 
giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) 6 - 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức 
vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 17 - 18 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. 
Tổng hợp hình phạt của hai tội từ 23 - 25 năm tù. 

2. Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất 
lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) từ 7 - 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức 
vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, từ 16 - 17 năm tù về tội “Nhận hối 
lộ”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội từ 23 - 25 năm tù. 
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3. Cầm Thi Bun Sọn (cựu Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Sơn La) từ 5 - 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn 
trong khi thi hành công vụ”, từ 4 - 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình 
phạt của hai tội từ 9 - 11 năm tù. 

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”: 
1. Nguyễn Minh Khoa (cựu cán bộ Công an tỉnh Sơn La) từ 12 - 13 năm tù. 
2. Trần Văn Điện (trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) từ 12 - 13 năm tù. 
3. Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La) từ 2 - 3 năm tù. 
4. Lò Thi Trường (trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) 2 - 3 năm tù. 

 

14. Thu Hoài. TUYÊN ÁN CÁC BỊ CÁO TRONG VỤ GIAN LẬN ĐIỂM THI 
Ở SƠN LA / Thu Hoài // Bảo vệ Pháp luật.- Ngày 01/6/2020.- Số 44.- Tr.4. 

 

Có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” như 
viện kiểm sát đã truy tố. 

Tại phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông năm 2018 
xảy ra tại tỉnh Sơn La, sau khi nghị án, hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh này đã 
quyết định tuyên phạt những mức án khác nhau đối với 12 bị cáo trong vụ án, về 
các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ” và 
“Nhận hối lộ”. 

Hội đồng xét xử  nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 
xâm phạm tổ chức giáo dục, gây ảnh hưởng đến ngành giáo dục, mất đi sự công 
bằng và cơ hội đi học của nhiều thí sinh, gây tâm lý hoang mang cho các thí sinh, 
gây ảnh hưởng đặc biệt xấu trong xã hội. 

Từ đó, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Lò Văn Huynh (cựu 
Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) 15 năm 6 tháng tù về tội 
“Nhận hối lộ”, 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 
hành công vụ”; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh đối với bị cáo là 21 
năm tù. 

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý 
chất lượng giáo dục) lĩnh 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 4 năm 6 tháng tù về tội 
“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt 
chung cho cả hai tội là 19 năm 6 tháng tù. 

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở Giáo dục 
& Đào tạo) lĩnh án 6 năm tù tội “Nhận hối lộ”, 4 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt chung là 10 năm tù. 

Với nhóm bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành 
công vụ” gồm: Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Sơn La) lĩnh mức án 9 năm tù, bị cáo Đặng Hữu Thủy (cựu Phó hiệu trưởng 
Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu) 8 năm tù; Đỗ Khắc Hưng (cựu cán bộ 
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phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh 
Nhàn 30 tháng tù và Đinh Hải Sơn 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. 

Với nhóm bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ”, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị 
cáo: Nguyễn Minh Khoa (cựu Thượng tá, Phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công 
an tỉnh) 8 năm tù; Trần Văn Điện 9 năm tù; Hoàng Thị Thành 3 năm tù và Lò Thị 
Trường 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Về hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La 
nhận định trước, trong và sau khi diễn ra kỳ thi, các bị cáo Trần Xuân Yến, Nguyễn 
Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn và Nguyễn 
Thanh Nhàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để bàn bạc, thỏa thuận 
nhằm nâng điểm cho 44 thí sính. Tại tòa, nhiều bị cáo đều khẳng định mục đích 
việc đưa và nhận thông tin là để nâng điểm, không phải xem điểm. 

Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị Hồng Nga và một số bị cáo, hội đồng xét xử  
đủ cơ sở xác định các bị cáo Huynh, Nga, Sọn và Thủy đã thực hiện việc rút bài thi 
trắc nghiệm để nâng điểm. Ngoài ra, các bị cáo Huynh, Nga và Sọn còn thỏa thuận 
nhận hối lộ gần 2,8 tỷ đồng từ Nguyễn Minh Khoa, Trần Văn Điện, Hoàng Thị 
Thành và Lò Thị Trường để nâng điểm cho các thí sinh đỗ vào trường công an. 

Nói về hành vi sai phạm của bị cáo Trần Xuân Yến, hội đồng xét xử phân 
tích, mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi, xong hội đồng xét xử có đủ căn cứ 
xác định bị cáo đã làm trái với nhiệm vụ được giao, nhận thông tin của 13 thí sinh, 
sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Nga để sửa bài thi, nâng điểm... 

Trước đó, luận tội các bị cáo tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân 
tỉnh Sơn La đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các 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); 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). Đối với các bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 
khi thi hành công vụ, đại diện viện kiểm sát đề nghị: Trần Xuân Yến 7 - 8 năm tù; 
Đặng Hữu Thủy 6 - 7 năm tù; Đỗ Khắc Hưng 5 - 6 năm tù; Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn và Đinh Hải Sơn cùng 2 - 3 năm tù. Các bị cáo phạm tội Đưa hối lộ: Nguyễn 
Minh Khoa và Trần Văn Điện 12 - 13 năm tù; Hoàng Thị Thành và Lò Thị Trường 
2 - 3 năm tù;... 

Trong phần tranh tụng, bằng những lập luận sắc bén, đại diện viện kiểm sát 
nhân dân đã đối đáp đầy đủ quan điểm tự bào chữa của các bị cáo và luận cứ gỡ tội 
của các luật sư; chứng minh hành vi phạm tội của từng bị cáo. 
 

 
  
 

 
  




