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01. Quang Tuấn. SƠN LA: TRÁCH NHIỆM, NGHĨA TÌNH VỚI NGƯỜI CÓ 
CÔNG / Quang Tuấn // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 30/4/2020.- Số 
621.- Tr.57-58. 
 

Nhận thức rõ ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn 
của Đảng và Nhà nước ta, thực hiện tốt chính sách đối với người có công là thể 
hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện “đền ơn đáp nghĩa” đối 
với người có công với cách mạng. Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn 
quan tâm thực hiện tốt chính sách liên quan đến người có công với cách mạng 
và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

THAM MƯU HIỆU QUẢ VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La đang quản lý 35.522 người có công, trong đó: 52 
cán bộ lão thành cách mạng; 101 cán bộ tiền khởi nghĩa; 3.978 liệt sỹ; 115 Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng được Nhà nước phong tặng và truy tặng; 10 Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 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; 28 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 
26.960 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 
nhiệm vụ quốc tế; 6 người có công giúp đỡ cách mạng. 

Với trách nhiệm, nghĩa tình của thế hệ sau đối với những thế hệ cha anh đã 
không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, là cơ quan quản lý Nhà 
nước về chính sách đối với người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện cũng như bám sát chức 
năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương tổ chức 
thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về người có công với cách mạng; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa 
phương kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành và giải quyết 
các chế độ, chính sách đối với người có công. Cụ thể, trong năm 2019, sở đã tham 
mưu dự thảo tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về mức 
thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và dự thảo báo cáo của 
UBND tỉnh về kết quả thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; Tham mưu xây 
dựng, triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, 
kế hoạch về lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND các 
huyện, thành phố về việc rà soát hồ sơ tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-
LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban 
hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công và báo 
cáo Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả rà soát 
hồ sơ tồn đọng. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả việc thực 
hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng theo 
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các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ trình UBND tỉnh phê duyệt, 
dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc hướng dẫn triển khai một 
số nội dung thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công. Báo cáo Văn 
phòng giảm nghèo Quốc gia - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về số liệu hộ 
nghèo người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hướng dẫn các 
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, 
dụng cụ chỉnh hình đối với người có công và thân nhân người có công năm 2019. 
Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, sở, ngành về việc vận động, đóng góp 
xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019; chỉ đạo các phòng lao động - thương 
binh xã hội các huyện, thành phố báo cáo số liệu người có công đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng và trợ cấp 1 lần. 

THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ 
CÔNG 

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền 
địa phương, các chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, người có công với 
cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Năm 2019, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận và giải quyết 1.144 hồ sơ đề nghị 
giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có 
công của tỉnh như: Chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; Quyết 
định số 290/2005/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 
49/2015/QĐ-TTg; trợ cấp mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có công từ trần; trợ 
cấp thờ cúng liệt sỹ; giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ.... Cùng với đó, 
ngành lao động - thương binh và xã hội tỉnh đã tổ chức thực hiện chế độ điều 
dưỡng phục hồi sức khỏe, trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công và 
thân nhân người có công đúng quy định, đồng thời đã tổ chức đưa 202 người có 
công của tỉnh đi điều dưỡng tập trung tại Sầm Sơn - Thanh Hóa, chi trả chế độ điều 
dưỡng tại gia đình cho 1.855 trường hợp. 

Các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về chăm sóc đời sống các đối 
tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Về công tác hỗ trợ nhà ở cho 
người có công theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo rà soát 
thống kê toàn tỉnh có 9.554 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ, trong đó có 140 hộ 
không có nhu cầu. Kết quả, năm 2019 đã có toàn bộ 9.141 hộ người có công có khó 
khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, với số tiền giải ngân là gần 256,8 tỷ 
đồng. Năm gia đình chính sách khó khăn về nhà ở tại huyện Mường La được hỗ trợ 
kinh phí để làm nhà mới từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương mỗi căn 50 
triệu đồng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh vận động được hơn 2 tỷ đồng. 

Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động 
thăm hỏi, động viên kịp thời các đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán và 
các ngày lễ lớn của đất nước. Vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và dịp kỷ niệm 72 
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năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm 2019, các địa phương trong tỉnh đã trao hàng 
chục nghìn suất quà cho người có công và gia đình chính sách với tổng trị giá trên 
8,5 tỷ đồng, trong đó có hơn 9,9 nghìn suất quà của Chủ tịch nước, trị giá hơn 2 tỷ 
đồng; gần 7,5 nghìn suất quà của tỉnh trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Các sở, ngành, địa 
phương và các tổ chức, cá nhân đã trao tặng các đối tượng chính sách người có 
công của tỉnh gần 5,9 nghìn suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Các tổ chức đoàn thể 
và người dân trong tỉnh cũng đã giúp đỡ các gia đình người có công gần 8.500 ngày 
công lao động trị giá hơn 350 triệu đồng; trao tặng 58 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 
121 triệu đồng; xây, bàn giao 01 nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng và tặng 333 
chiếc áo ấm trị giá gần 100 triệu đồng. 

Hơn 100 đoàn cán bộ của tỉnh, huyện, xã đã đi thăm, chúc tết và tặng quà 
các đối tượng chính sách người có công, đồng thời các địa phương đều thực hiện 
chu đáo việc gửi quà và thư chúc mừng năm mới của tỉnh tới các Ban liên lạc cán 
bộ Sơn La tại: Hải Phòng, Thái Bình, Vinh, Huế... đảm bảo kịp thời và đúng quy 
định. Tổ chức các hoạt động thăm, viếng các nghĩa trang liệt sỹ và các công trình 
ghi công liệt sỹ trên địa bàn... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tổ chức 
các đoàn lãnh đạo, cán bộ của sở đi dâng hương viếng mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang 
liệt sỹ huyện Tông Khao, tỉnh Điện Biên; nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, tỉnh 
Quảng Trị và nghĩa trang liệt sỹ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; tổ chức viếng 
nghĩa trang liệt sỹ, dâng hương tại đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ; thắp nến 
tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh. Đưa đoàn thân nhân liệt sỹ 
tỉnh Sơn La đi thăm viếng mộ của con em mình tại nghĩa trang huyện Vị Xuyên 
tỉnh Hà Giang; tổ chức đưa đoàn đại biểu người có công tiêu biểu của tỉnh đi dự 
Hội nghị Biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc. Tổ chức tọa đàm, gặp mặt 
các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng tại 
các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn... 

Kết thúc năm 2019, có 98,8% hộ gia đình chính sách người có công trên địa 
bàn tỉnh Sơn La có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư 
nơi cư trú; 100% xã, phường đạt tiêu chí xã, phường làm tốt công tác thương binh, 
liệt sỹ người có công. Công tác hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách chưa có 
nhà ở kiên cố đạt 98,39%. 

Mặc dù ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đã có nhiều 
cố gắng trong công tác đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách 
và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng người có công, song vẫn 
còn hiện tượng một số hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho người có 
công và thân nhân của họ qua trung tâm hành chính công của tỉnh chưa được giải 
quyết vì hồ sơ chưa đủ thủ tục, thông tin sai lệch, biểu mẫu kê khai chưa đúng mẫu 
theo quy định của thông tư, nghị định. Một trong những nguyên nhân của tình trạng 
trên là do cán bộ chính sách làm công tác thương binh liệt sỹ tại xã, phường, thị 
trấn và phòng lao động - thương binh và xã hội huyện, thành phố thường xuyên 
luân chuyển dẫn đến việc nắm chế độ, chính sách chưa sâu. Phòng lao động - 
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thương binh và xã hội huyện, thành phố lại chưa thường xuyên phối hợp với cấp xã 
và cấp sở khi có vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. 

Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2020 có 100% hộ gia đình chính sách người 
có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư 
trú; xóa hộ nghèo có thành viên là đối tượng chính sách người có công; hoàn thành 
hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách chưa có nhà kiên cố. Thực hiện đầy đủ chế 
độ, chính sách đã ban hành và tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ 
người có công bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm 
những sai phạm nếu có.  
 

02. Đăng Doanh. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU / Đăng Doanh // Tạp chí Lao động và 
Xã hội.- Ngày 16 - 30/4/2020.- Số 621.- Tr.59-60. 
 

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, 
các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện tốt 
các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; huy động các nguồn 
lực xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; giúp đỡ ngày công lao động sản 
xuất, tặng quà nhân dịp lễ, tết... Nhờ vậy, đã góp phần chia sẻ những mất mát, 
hy sinh đối với các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. 

Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh Sơn La có hơn 20.000 người có công, 
trong đó có 3.400 đối tượng được chi trả chế độ thường xuyên. Triển khai các hoạt 
động “Đền ơn đáp nghĩa”, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung 
giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh, liệt sỹ, người có công với cách 
mạng. Đồng thời, rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người có công 
bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, như: Trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, chế độ điều 
dưỡng; miễn thuế sử dụng đất, cấp thẻ bảo hiểm y tế... Trong năm, ngành lao động 
- thương binh và xã hội đã tiếp nhận và giải quyết 1.144 hồ sơ đề nghị các chế độ 
chính sách như: Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công từ trần; trợ 
cấp thờ cúng liệt sỹ; giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ; tổ chức cho 202 
trường hợp người có công đi điều dưỡng và chi trả chế độ điều dưỡng tại gia đình 
1.855 trường hợp. Phối hợp thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, đến nay, 9.141 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa về nhà ở, đạt 100% kế 
hoạch, với số tiền giải ngân hơn 256 tỷ đồng. Nhiều huyện tổ chức thực hiện rất 
hiệu quả công tác này như Mộc Châu, Thuận Châu, Bắc Yên, Sông Mã, Vân Hồ, 
Yên Châu và Quỳnh Nhai... Cùng với đó, từ nguồn kinh phí của Trung ương, của 
tỉnh và các tổ chức, cá nhân, trong năm 2019 đã tổ chức trao 21.783 suất quà cho 
các đối tượng chính sách; giúp 9.119 ngày công lao động dựng nhà, dọn vệ sinh, trị 
giá hơn 350 triệu đồng; tặng 333 chiếc áo ấm, 58 sổ tiết kiệm, trị giá trên 200 triệu 
đồng; hỗ trợ 5 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở huyện Mường La, trị giá 50 
triệu đồng/nhà. 
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Riêng trên địa bàn huyện Mộc Châu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính 
sách của Chính phủ và tỉnh trong thực hiện chính sách đối với người có công với 
cách mạng, trong năm 2019, huyện Mộc Châu đã ban hành Kế hoạch số 366/KH-
UBND ngày 18/02/2019 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn 
huyện năm 2019 theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ 
chức làm việc với xã Phiêng Luông, xã Hua Păng và thị trấn Nông Trường Mộc 
Châu để bàn và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác hỗ trợ nhà ở cho 
người có công với cách mạng. Đến hết tháng 3/2019, từ nguồn lực của gia đình, 
tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng dân cư và chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã đầu 
tư tổng số tiền trên 68,8 tỷ đồng để làm và sửa nhà cho 457 hộ, trong đó Nhà nước 
hỗ trợ 11,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 56,7 tỷ đồng. Huyện đã huy động lực 
lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hỗ trợ tiền mặt, ngày công, 
nguyên vật liệu giúp người có công làm và sửa nhà quy ra tiền mặt gần 886 triệu 
đồng để giúp 89 hộ người có công với cách mạng do sức khỏe yếu, kinh tế gia đình 
khó khăn để làm và sửa nhà. Tiến độ làm nhà và sửa nhà cho người có công với 
cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành đúng kế 
hoạch đề ra. 

UBND huyện đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 351/KH - UBND 
ngày 28/2/2019 về thu Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019; Công văn số 1943/UBND -
LĐ ngày 29/7/2019 về việc đôn đốc nộp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019. Việc thu, 
chi quỹ đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ - CP 
của Chính phủ và được Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, HĐND 
huyện thường xuyên thanh tra, giám sát, kiểm tra. Chỉ tính riêng năm 2019, ban quản lý 
quỹ đã tham mưu UBND huyện phân bổ gần 1 tỷ đồng để xây mới 04 nhà bia; sửa 
chữa 05 nhà bia ghi danh liệt sỹ tại các xã, phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa 
tường rào nghĩa trang liệt sỹ huyện, kịp thời khắc phục hậu quả của hoàn lưu cơn 
bão số 3 năm 2019 với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng; trích trên 48 triệu đồng để 
mua cây xanh tạo cảnh quan cho nghĩa trang liệt sỹ huyện; xây 10 vỏ mộ đón hài 
cốt liệt sỹ với số tiền 70 triệu đồng. 

Cùng với đó, UBND huyện đã phê duyệt 10 quyết định chủ trương đầu tư 
sửa chữa, xây mới 09 nhà bia ghi danh liệt sỹ và sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ huyện 
với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện phân bổ trong năm 2020 
là gần 3 tỷ đồng, số còn lại trích từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện. Theo lộ 
trình, đến hết quý I/2020 sẽ có 15/15 các xã, thị trấn đều có nhà bia ghi danh liệt sỹ. 

Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và thân nhân của người có công ở 
Mộc Châu luôn đảm bảo đúng quy định và thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng với 
tổng số tiền 6,831 tỷ đồng; thực hiện đầy đủ chế độ tuất người có công từ trần cho 
15 đối tượng, chế độ mai táng phí cho 22 đối tượng người có công từ trần, chi trả 
chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 259 người, điều dưỡng tập trung cho 16 người, 
chi chế độ hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình cho 30 người... Ngoài ra, nhân các ngày lễ, 
tết, công tác thăm hỏi, tặng quà động viên cho các đối tượng, gia đình chính sách 
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cũng được tổ chức đầy đủ, kịp thời. Nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên 
Phủ, huyện ủy - HĐND - UBND huyện tổ chức gặp mặt đại biểu cựu chiến binh 
tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp (07/5/1954 - 07/5/2019) với sự tham gia 
của 160 đại biểu, trong đó có 65 đại biểu là người tham gia kháng chiến chống 
Pháp, trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày 
thương binh - liệt sỹ, huyện đã triển khai các hoạt động trọng tâm như: Xây mới 
Nhà bia ghi danh liệt sỹ tại xã Nà Mường; thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ; 
thành lập 06 đoàn công tác của huyện thăm tặng quà người có công; kịp thời chi trả 
chế độ quà tặng của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh cho các đối tượng chính sách 
với tổng kinh phí hơn 108 triệu đồng. Tất cả các chương trình, hoạt động hướng tới 
người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện luôn được sự tham gia, ủng 
hộ tích cực của các hội, đoàn thể như huyện đoàn, hội phụ nữ, hội nông dân, hội 
cựu chiến binh cùng các doanh nghiệp đóng chân ở Mộc Châu. Qua đó, đã góp 
phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, là nguồn cổ vũ lớn lao, động viên 
khích lệ thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, những người có công với cách mạng 
tiếp tục khắc phục khó khăn, tham gia phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê 
hương ngày càng giàu đẹp. 

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu năm 2020, 100% hộ gia đình 
chính sách người có công ở tỉnh Sơn La có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống 
trung bình của dân cư nơi cư trú; hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính 
sách chưa có nhà ở kiên cố..., huyện Mộc Châu cũng như các địa phương, cơ sở 
khác sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho đối tượng người có công. 
Chú trọng công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; rà soát, tu bổ, nâng 
cấp các công trình ghi công liệt sỹ đã xuống cấp. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, 
đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, 
liệt sỹ người có công”.  
 

03. Hoàng Văn Huệ. HUYỆN MAI SƠN: TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG / 
Hoàng Văn Huệ // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 30/4/2020.- Số 621.- 
Tr.61-62. 
 

Mai Sơn là huyện miền núi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Sơn 
La, với tổng diện tích tự nhiên là 1.426,70km2, dân số 162.216 người, trong đó dân 
số nông thôn là 143.353 người, chiếm 89,77%. Huyện gồm 22 xã, thị trấn (có 8 xã 
đặc biệt khó khăn), gồm 06 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống; được hình thành 4 cụm 
kinh tế chủ yếu (cụm kinh tế Quốc lộ 6 gồm 7 xã; cụm kinh tế vùng hồ Sông Đà 3 
xã; cụm kinh tế Quốc lộ 4G gồm 7 xã; cụm kinh tế Vùng cao biên giới 4 xã). 
Huyện có 8km đường biên giới Việt - Lào và hệ thống giao thông đường bộ, đường 
hàng không và đường thủy khá thuận lợi tạo điều kiện trong việc giao lưu, thông 
thương trao đổi hàng hóa, thông tin kỹ thuật, tiếp thu các thành tựu khoa học công 
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nghệ tiên tiến và khả năng thu hút vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế, cá nhân trong 
và ngoài huyện. 

Thời gian qua, huyện luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng 
tâm hàng đầu của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Ban Chỉ 
đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo huyện được kiện toàn, phân 
công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị, từng cấp trong việc định 
hướng nội dung hoạt động, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách, 
dự án của chương trình. Huyện thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người nghèo; tư vấn, 
hướng dẫn cách làm ăn giúp hộ nghèo làm ăn có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện được phân bổ nguồn vốn trên 107 
tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo. UBND huyện đảm bảo bố trí vốn đúng nội 
dung, phân bổ hết nguồn vốn trong năm; quản lý và sử dụng các nguồn vốn tài trợ, 
ủng hộ đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả; chi đúng đối tượng, mục tiêu hoặc chi hỗ trợ 
đúng định mức... Tăng cường đầu tư, bố trí vốn đối ứng nhằm đảm bảo nguồn lực 
trong triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả của các dự án, chương trình. 
Ngoài ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, trong giai đoạn 2016 - 2019, 
huyện đã tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ 
chức Quốc tế, của cộng đồng để đầu tư xây mới lớp học, công trình vệ sinh, công 
trình nước sạch, từng bước góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho công 
tác giảng dạy và học tập của các trường thuộc khu vực đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn. 

Thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, với tổng số vốn giao 
giai đoạn 2016 - 2020 là 72.966,19 triệu đồng, huyện Mai Sơn đã triển khai thực 
hiện đầu tư 57 công trình (trong đó: Đường giao thông nông thôn 25 công trình; hệ 
thống thủy lợi 08 công trình; điện 01 công trình; nhà văn hóa 11 công trình; nước 
sinh hoạt 08 công trình). Ngoài ra, còn duy tu bảo dưỡng 46 hạng mục công trình 
trên địa bàn các xã có bản đặc biệt khó khăn, với tổng số vốn giao là 3.002,0 triệu 
đồng. 

Đối với dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 
giảm nghèo, huyện đã hỗ trợ cho 3.653 hộ để đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt 
và 102 mô hình phát triển sản xuất. Thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg, toàn 
huyện đã cho 28 hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, với số tiền 1.385,0 triệu 
đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 269 hộ nghèo, với số tiền 403,0 triệu 
đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết nguyên đán, tập huấn, cung cấp thông tin, 
trang bị kiến thức pháp luật cho 1.826 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 
số nhằm phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc. 

Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh chương trình truyền thông và giảm 
nghèo về thông tin như: Tiếp nhận 59 đài radio hỗ trợ cho 59 hộ nghèo, trong đó hỗ 
trợ cho 12 hộ nghèo (thuộc 8 xã) có thành viên đang hưởng chế độ trợ cấp hàng 
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tháng đối với người có công với cách mạng và 47 hộ nghèo tại 35 bản đặc biệt khó 
khăn thuộc 8 xã vùng 3 và 2 xã vùng 2; tiếp nhận 13 trạm truyền thanh cơ sở tại 
13/21 xã trên địa bàn huyện; cấp phát cho các xã, thị trấn 44 quyển sổ tay truyền 
thông về giảm nghèo, 264 đĩa CD tuyên truyền về “Mô hình kinh tế giúp dân xóa 
đói giảm nghèo”; “Một số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn 
La”; “Phổ biến cho hộ nghèo về chính sách và kinh nghiệm giảm nghèo”; “Tăng 
cường công tác truyền thông giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”; “Phong 
trào thi đua: Sơn La chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”... 
Ngoài ra, còn tổ chức 17 lớp tập huấn cho 2.214 lượt cán bộ làm công tác giảm 
nghèo cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ trưởng bản, tiểu khu trưởng, qua đó trang bị hệ 
thống văn bản, chính sách và các kiến thức kỹ năng để triển khai thực hiện công tác 
giảm nghèo tại địa phương. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, 
giám sát, đánh giá thực hiện chương trình giảm nghèo, trên cơ sở đó các đơn vị liên 
quan thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng của mình, đồng thời làm cơ sở 
hướng dẫn các xã, thị trấn về hoạt động đánh giá, giám sát chương trình, đồng thời 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. 

Theo đánh giá, nhờ những cố gắng, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, 
qua 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ 
cận nghèo trên địa bàn huyện Mai Sơn đã giảm từ 25,54% (năm 2016) xuống còn 
15,64% (cuối năm 2019), bình quân hàng năm giảm từ 2 - 3% theo đúng mục tiêu 
đề ra. Dự kiến năm 2020, hộ nghèo giảm xuống dưới 15%. Kinh tế duy trì tốc độ 
tăng trưởng khá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, huy động tối đa 
nội lực, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thu 
nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 37,8 triệu đồng. Tính đến hết năm 2019, 
số bản đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 đạt 18 bản, chiếm 
12,5%; dự kiến đến hết năm 2020 có thêm 09 bản thoát khỏi bản đặc biệt khó khăn, 
nâng số bản thoát khỏi bản đặc biệt khó khăn lên 27 bản; số bản đặc biệt khó khăn 
có đường trục giao thông được cứng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật đạt 40/144 bản, 
chiếm 27,77% so với tổng số bản đặc biệt khó khăn. 

Cũng thông qua các chương trình giảm nghèo, nhiều hộ nghèo đã có điều 
kiện tiếp cận trực tiếp với nguồn lực hỗ trợ, tạo sự tham gia của người dân, huy 
động thêm được nguồn lực tại chỗ. Công tác giảm nghèo ngày càng mang tính xã 
hội cao, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội tham 
gia, với sự đóng góp tích cực về công sức, tiền của cho người nghèo, hộ nghèo 
thông qua các cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo, Quỹ Vì người nghèo...”. 
Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, nhân dân về chương trình giảm nghèo bền 
vững được nâng lên. Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm, thực 
hiện nghiêm túc, các chính sách liên quan được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối 
tượng. Các đối tượng thụ hưởng ngày càng được mở rộng, mức hỗ trợ tăng lên, 
nguồn lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực xã hội ngày càng lớn như giáo dục, y tế, 
dạy nghề, việc làm... đã giúp cho đời sống và tinh thần của người nghèo, người 
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đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Người nghèo đã có ý thức và nêu 
cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách, có tinh thần tương thân tương ái giúp 
đỡ lẫn nhau trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời 
sống. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Chương 
trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, huyện Mai Sơn cũng gặp một số khó khăn, 
hạn chế như: Công tác tuyên truyền về chính sách chưa được thực hiện thường 
xuyên, liên tục. Cán bộ thực hiện chương trình còn kiêm nghiệm; ban giám sát cấp 
xã hoạt động còn mang nặng hình thức dẫn đến chất lượng của dự án chưa cao. 
Nguồn lực huy động xã hội hóa khó khăn; việc lồng ghép các nguồn lực tuy đạt khá 
nhưng vẫn còn phân tán; hiệu quả việc tổ chức tự quản lý, khai thác sử dụng các 
công trình sau đầu tư của cộng đồng còn yếu. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, 
tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tái 
nghèo, nghèo mới, khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân 
cư chưa được thu hẹp. 

Thêm vào đó, các xã đặc biệt khó khăn của huyện có địa hình hiểm trở, mật 
độ dân cư còn thưa thớt, trình độ dân trí không đồng đều, việc áp dụng tiến bộ, 
khoa học kỹ thuật vào thực tế còn nhiều hạn chế. Đồng bào dân tộc thiểu số còn 
mang nặng tính tự ty, thiếu ý chí vươn lên, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Là một 
huyện có nguồn thu trên địa bàn còn thấp, ngân sách chủ yếu do tỉnh cấp nên không 
có nguồn vốn bổ sung cho chương trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Trung 
ương; đối với cơ sở công tác vận động, tuyên truyền còn nhiều hạn chế, chưa biết 
khơi dậy tiềm năng thế mạnh của địa phương; chưa phát huy được sức mạnh trong 
nhân dân. Trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo tại một số cơ sở còn lúng 
túng, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh; chưa làm tốt công tác tuyên truyền và 
chưa kiên quyết trong công tác điều tra, rà soát và bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hàng năm. Trên cơ sở đó, huyện đề nghị Trung ương, tỉnh bố trí đủ nguồn vốn đã 
phê duyệt để thực hiện Chương trình theo kế hoạch hằng năm, đảm bảo cân đối 
nguồn lực trung hạn cho các chính sách; lựa chọn chính sách ưu tiên để sử dụng 
nguồn lực hợp lý, công bằng; cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức để 
người dân tham gia xây dựng và tiếp cận chính sách tốt hơn. Tập trung đầu tư cho 
địa bàn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thúc đẩy kết nối phát triển kinh tế, 
xã hội giữa các vùng. Xem xét cơ chế lồng ghép vốn của Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới với chương trình giảm nghèo để đầu tư có hiệu 
quả hơn.  
 

04. Hồng Anh. HỘI CỰU CHIẾN BINH SƠN LA: SÁNG MÃI HÌNH ẢNH BỘ 
ĐỘI CỤ HỒ / Hồng Anh // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 30/4/2020.- 
Số 621.- Tr.63-64. 

 

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La đã phát huy truyền  
thống tốt đẹp, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích 
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cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ; giúp nhau 
cải thiện đời sống; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ 
trẻ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng 
- an ninh. Hội Cựu chiến binh Sơn La đã và đang khẳng định vị thế là một tổ 
chức chính trị - xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

CỰU CHIẾN BINH SƠN LA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ 
MINH 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La Cầm Xuân Ế cho biết, thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh đã 
chỉ đạo, triển khai đến các cấp hội trong toàn tỉnh và đạt được những kết quả quan 
trọng. Đây được xác định là nội dung quan trọng, thiết thực nhận được sự hưởng 
ứng của mọi cán bộ, hội viên. Từ quá trình triển khai thực hiện chỉ thị đã có nhiều 
tập thể, hội viên sáng tạo trong cách thực hiện, vận dụng hiệu quả tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh vào triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn. 
Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hội Cựu 
chiến binh tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi 
đua gắn với nhiệm vụ chính trị của hội. Từ việc học và làm theo Bác, tác phong, lề 
lối làm việc, tư tưởng, đạo đức, phong cách của nhiều cán bộ, đảng viên được nâng 
lên một bước, góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 
cấp trên giao. 

Thông qua triển khai các nội dung học tập, từng cán bộ, đảng viên đăng ký 
cam kết thực hiện nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Hằng năm chi bộ căn cứ mức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn 
của từng cán bộ, đảng viên để đánh giá, xếp loại đảng viên theo quy định. Thông 
qua đánh giá tổ chức đảng hằng năm từ 2016 đến 2019, 100% đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, trong đó 14,28% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Nêu gương theo phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, cán bộ, lãnh đạo 
chủ chốt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đến cơ sở đã 
nêu cao ý thức trách nhiệm gương mẫu trước cán bộ, hội viên thường xuyên tu 
dưỡng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, học tập theo tấm gương, đạo đức 
Hồ Chí Minh; các cấp Hội nghiêm túc thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô 
tư, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, phê bình và tự phê bình trên tinh thần 
xây dựng, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, 
công chức, viên chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cấp 
hội thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ 
đạo các đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh một cách ngắn gọn, dễ nhớ phù hợp với từng đặc điểm của từng tổ chức cơ sở 
hội. 100% tổ chức cơ sở hội cựu chiến binh đã bổ sung, xây dựng các chuẩn mực 
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đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng năm được điều chỉnh nội 
dung về chuẩn mực. 

Việc đưa các nội dung của chỉ thị vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, được các 
cấp hội triển khai bài bản, linh hoạt. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cơ sở hội và cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã 
nêu cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh 
gương mẫu”, phong trào “Sơn La chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại 
phía sau”. Với phương châm “Thương binh tàn nhưng không phế”, những năm qua, 
các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào cựu 
chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi. Các mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi 
luôn tích cực tham gia phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, 
nhằm giảm chi phí, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhiều hội viên có ý 
chí, chủ động vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ đồng đội cùng làm giàu chính đáng. 
Hiện toàn tỉnh có trên 2.500 mô hình hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, 
trong đó cựu chiến binh làm chủ công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ là 38 doanh 
nghiệp, 13 hợp tác xã, 2.658 trang trại, gia trại...; nhiều hội viên hội cựu chiến binh  
được công nhận là điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 

ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh có 13 đơn vị trực thuộc gồm hội cựu 
chiến binh 12 huyện, thành phố và khối các cơ quan tỉnh, với 269 tổ chức cơ sở hội 
và trên 2.440 chi hội ở các bản, tổ, tiểu khu với trên 44.580 hội viên tham gia sinh 
hoạt. Quá trình hoạt động, hội cựu chiến binh các cấp đã không ngừng đổi mới 
phương thức và nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực 
hiện tốt chức năng nhiệm vụ của hội như: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia giáo dục lòng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích 
cực phát động các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm 
nghèo, nâng cao đời sống hội viên; phong trào “Chung tay xóa nhà dột nát, nhà tạm 
cho hội viên cựu chiến binh nghèo”; Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”... 

Trong 5 năm qua (2014 - 2019), phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến 
binh gương mẫu” tỉnh Sơn La đã được hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức phát động 
sâu rộng đến các cấp hội và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Không chỉ 
tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; giáo dục, bồi dưỡng, rèn 
luyện cho thế hệ trẻ, các cựu chiến binh còn tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc 
phòng - an ninh, đối ngoại; gương mẫu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo 
để vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó góp phần quan trọng vào việc phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như phong trào thi đua yêu 
nước trên địa bàn tỉnh và phát triển hội ngày càng lớn mạnh. 

Các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu được tập chung triển khai như: 
Cựu chiến binh gương mẫu; xây dựng nông thôn mới; chung tay vì người nghèo; 
phát triển kinh tế... đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, đáp ứng cơ bản nguyện vọng của 
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hội viên cựu chiến binh, được cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành đánh 
giá cao. Trong giai đoạn vừa qua, từ phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã 
xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. Đến nay, toàn tỉnh 
có 3.005 mô hình kinh tế của cựu chiến binh, có 329 lượt hội viên sản xuất, kinh 
doanh giỏi cấp huyện; 690 lượt hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 117 
lượt hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; vận động, quyên góp xây 
mới 4.129 nhà, sửa chữa 7.680 nhà cho người có công với cách mạng; đóng góp 
188.211m2 đất làm các công trình phúc lợi tập thể; phối hợp với các đơn vị ở địa 
phương làm 760,07km đường giao thông nội bản; tham gia sửa chữa, nâng cấp 
5.923km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, 79 cây cầu các loại. 
Các cơ sở hội còn quản lý 134 tuyến đường mang tên “Tuyến đường cựu chiến 
binh tự quản”... 

Riêng trong năm 2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tăng cường đoàn kết, tập 
hợp vận động các thế hệ cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ 
Hồ”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa 
phương. Các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm 
nghèo, phát triển kinh tế, hội đã chủ động phối hợp với ngân hàng chính sách xã 
hội cho gần 30.000 hội viên vay vốn, đến nay tổng dư nợ Hội Cựu chiến binh tỉnh 
đạt trên 974 tỷ đồng với gần 900 tổ vay vốn, tỷ lệ hội viên cựu chiến binh khá và 
giàu đạt trên 67%, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 9%. Hội đã vận động triển khai xóa 23 
nhà cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện, thành 
phố. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức 15 buổi tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật cho 450 lượt người, qua đó, nâng cao hiểu biết về pháp luật và ý thức tự 
giác chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân. 

Ghi nhận thành tích trong giai đoạn 2014 - 2019, tại Đại hội thi đua yêu 
nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2019 - 2024 (tổ chức 
tháng 11/2019), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh bức 
trướng với nội dung: “Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, 30 năm xây dựng, phát 
triển (06/12/1989 - 06/12/2019) phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; 
“Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”. Chính phủ đã tặng cờ thi đua cho 
tập thể hội, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 cá nhân; Trung ương Hội 
Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ cho 2 tập thể, bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân; 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 27 cá nhân; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng 
bằng khen cho 21 tập thể và 49 cá nhân. 

Chủ tịch hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La Cầm Xuân Ế cho biết: Để phát huy 
vai trò của cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thời 
gian tới, hội cựu chiến binh tiếp tục đẩy mạnh nâng cao trình độ chính trị cho cán 
bộ, hội viên; đẩy mạnh hơn nữa phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống, đưa phong trào đi vào từng vùng, miền, từng đối 
tượng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới; phấn đấu mỗi 
năm giảm 3% tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo; làm tốt công tác “Đền ơn, đáp 
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nghĩa”; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh 
khó khăn; tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xem đây là nhiệm vụ 
trọng tâm lâu dài, tổ chức nhiều hình thức nhằm giáo dục lòng yêu nước và truyền 
thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp thanh niên thấm nhuần chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, noi gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng, liệt sỹ và các thế hệ 
đi trước.  
 

05. Tô Quang Hanh. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH SƠN LA PHÁT HUY 
VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG PHÒNG, CHỐNG COVIT-19 / Tô Quang 
Hanh // Quân khu 2.- Tháng 4/2020.- Số 1085.- Tr.5. 
 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bám sát hướng dẫn, 
chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc tăng cường các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Sơn La đã tích cực, chủ động chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, phương án phòng, chống 
dịch, cũng như bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực hậu cần, kỹ thuật và y tế hiện có; 
phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành địa phương để triển 
khai các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh trong cộng đồng. Cùng 
với ngành y tế, lực lượng vũ trang tỉnh thực sự phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung 
kích, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch của địa phương. 

Xác định rõ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ chiến 
đấu trong thời bình, là nhiệm vụ chính trị trung tâm cấp bách hiện nay, với tinh 
thần “chống dịch như chống giặc”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã 
quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị của Chính phủ, kết luận 
của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ thị của Đảng ủy Quân khu và những chỉ 
đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tập trung phòng, chống, không để dịch bệnh 
Covid-19 xâm nhập vào đơn vị, địa bàn. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, một vấn đề cốt lõi là giữ vững sự 
thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp lực lượng trong chỉ huy điều 
hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh đã chủ động, tích cực điều hành thống nhất theo các phương án được 
xác định; sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch với quan điểm 
tổng lực bảo đảm tốt “4 tại chỗ” về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của từng cơ 
quan, đơn vị cho thực hiện nhiệm vụ. 

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh trong nước và trên địa 
bàn Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cách ly 
phòng dịch cho trên 100 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia, vùng 
có dịch về nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện, 
thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương công tác phối 
hợp với các ngành chuyên môn tích cực chuẩn bị ít nhất 1 cơ sở sẵn sàng tiếp nhận 
người cách ly; cử lực lượng dân quân phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, 
công an, y tế ở cơ sở thành lập các chốt kiểm soát dịch ngay từ cửa ngõ vào địa 
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phương; cũng như trên các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới để ngăn ngừa từ 
xa hiện tượng lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 19 chốt kiểm soát dịch bệnh trong các 
cơ quan, đơn vị; tổ chức quản lý quân số chặt chẽ với quyết tâm không để dịch 
bệnh xâm nhập vào đơn vị. Phát huy cao độ hiệu quả của các thiết chế văn hóa 
trong đơn vị để tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho 
cán bộ, chiến sỹ hiểu sâu sắc về tính chất nguy hiểm và tác hại, ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. Từ đó, xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định trong 
phòng, chống dịch. Đồng thời cũng là cơ sở để đấu tranh hiệu quả những luận điệu 
xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch trên internet, lợi dụng công tác phòng, 
chống dịch bệnh của Việt Nam nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định 
chính trị trước thềm đại hội đảng các cấp. 

Song song với đó, các hình thức công tác chuyên môn cũng được áp dụng 
linh hoạt, như: Đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý, giảm 
hội họp, đi lại, áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người; thực hiện nghiêm 
túc việc sát khuẩn, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn 
khi trao đổi công việc... Do đó, từ khi xuất hiện dịch bệnh đến nay, các cơ quan, 
đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh an toàn tuyệt đối, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe, giữ 
vững sức chiến đấu và là mô hình hiệu quả được nhiều đơn vị áp dụng. 

Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, đơn vị 
đã tích cực chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2020 theo chỉ đạo 
của cấp trên cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm không để sót nội dung, chậm tiến 
độ. Trong đó, chú trọng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện 
chiến đấu, huấn luyện bổ sung, bổ trợ các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sỹ đều có khả năng tự phòng, chống, 
nhất là các lực lượng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ; nắm chắc tình hình, sẵn sàng 
xử lý tốt mọi tình huống giữ vững ổn định chính trị xã hội. 

Từ kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, cộng với sự vào cuộc chủ động, 
kiên quyết, khẩn trương, tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo 
đảm tốt nhất nhiệm vụ phòng, chống dịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La quyết 
tâm phát huy hơn nữa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trong bất cứ tình huống nào 
cũng phát huy hiệu quả vai trò lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch 
Covid-19, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, xứng đáng với niềm tin tưởng của 
cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Góp phần đẩy lùi và chiến 
thắng dịch bệnh Covid-19, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 
 

06. Lò An. BẮT QUẢ TANG ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP 2 
BÁNH HEROIN / Lò An // Công an nhân dân.- Ngày 02/5/2020.- Số 5392.- 
Tr.5. 
 

Vào hồi 16h ngày 30/4, tại khu vực bản Mường Và, xã Mường Và, huyện 
Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Công an Sốp Cộp phối hợp với Công an xã Mường Và, Đồn 
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Biên phòng Nậm Lạnh và phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an  
tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lậu Bả Do, sinh năm 1984, trú tại 
bản Pá Vai, xã Mường Và về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng 
thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng 700 gam và một số tang vật khác liên quan. 
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, số heroin trên là vận chuyển thuê cho 
một người đàn ông không rõ tên, tuổi. Khi Do đang trên đường vận chuyển thì bị 
phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. 

 

07. Hà Trần. SƠN LA: ĐIỀU ĐỘNG, THAY THẾ NHIỀU CÁN BỘ BỊ KỶ 
LUẬT / Hà Trần // Đại đoàn kết.- Ngày 4/5/2020.- Số 125.- Tr.11. 
 

Sau khi Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sơn La xem xét, thi hành kỷ luật với các 
tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông 
Quốc gia năm 2018, UBND tỉnh Sơn La và các cơ quan liên quan cũng đã tiến 
hành công tác kỷ luật cán bộ về mặt chính quyền. Các phương án điều động, 
thay thế cán bộ bị kỷ luật cũng đang được tiến hành. 

ĐIỀU ĐỘNG HÀNG LOẠT CÁN BỘ BỊ KỶ LUẬT 

UBND tỉnh Sơn La vừa công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh này về 
việc phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La khóa XIX, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thế Phương và Trần Công Chính. 
Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, ông Chính giữ 
chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Phương giữ chức vụ Chủ tịch Liên 
minh Hợp tác xã tỉnh. 

Ông Phương và ông Chính được bầu để bổ sung cho hai nguyên Phó chủ tịch 
thành phố Sơn La đều bị kỷ luật vì có con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học 
Phổ thông Quốc gia 2018 tại địa phương. 

Trước đo, ông Lê Trọng Bình - nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn 
La (bị kỷ luật cảnh cáo) được UBND tỉnh Sơn La điều động sang giữ chức Phó 
Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, ông Đào Văn Quang (bị kỷ luật 
khiển trách) được điều động sang giữ chức Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn 
La. 

Cũng trong phương án điều động cán bộ tại Sơn La bị kỷ luật vì có con được 
nâng điểm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, Tổng cục Thuế (Bộ 
Tài chính) vừa có văn bản gửi Cục thuế Sơn La về việc điều động ông Nguyễn 
Quang Việt - Cục trưởng Cục thuế tỉnh này. 

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế Sơn La xây dựng phương án điều 
động ông Nguyễn Quang Việt và kiện toàn nhân sự là Cục trưởng Cục thuế tỉnh 
này một cách “khách quan, minh bạch” và báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính 
xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Quang Việt vẫn 
đang đảm nhiệm chức vụ như cũ. 

Ông Nguyễn Quang Việt bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La xác định là phụ 
huynh của một trong 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi Trung 
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học Phổ thông Quốc gia 2018 tỉnh này. Tháng 11/2019, ông Nguyễn Quang Việt bị 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La thi hành kỷ luật đảng ở mức “khiển trách” và 
Tổng cục Thuế kỷ luật về mặt chính quyền ở mức tương ứng. 

THẬN TRỌNG XEM XÉT ĐỀ BẠT, BỔ NHIỆM LẠI 

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Sơn La, hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội 
Đảng các cấp của tỉnh này đang gấp rút tiến hành. Việc chuẩn bị cho công tác cán 
bộ cấp ủy được thực hiện nghiêm theo các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung 
ương đã được ban hành. Đối với các cán bộ thuộc cấp ủy các cấp, việc sàng lọc, 
đánh giá cán bộ nhất là cán bộ từng bị xử lý kỷ luật vì những vi phạm sẽ được tiến 
hành một cách khách quan, minh bạch và dân chủ trước khi tiến hành giới thiệu, 
ứng cử hoặc tái cử. 

Trước đó, về vấn đề công tác cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu 
các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 889- QĐ/TU ngày 28/5/2019 của Ban 
chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó 
việc trọng tâm là kiểm điểm cán bộ, đảng viên và các vấn đề liên quan đến sai 
phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La.  
 

08. Văn Chiến. TRỒNG DƯA LÊ THAY LÚA CHO THU NHẬP CAO / Văn 
Chiến, Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/5/2020.- Số 107.- Tr.10-11. 
 

Lọt thỏm giữa những ruộng lúa xanh tốt ở bản Luông Mé (xã Chiềng Đông, 
Yên Châu, tỉnh Sơn La) là ruộng dưa lê “đặc biệt”: Tất cả các cây dưa lê ở ruộng đã 
chết khô, nhưng trái dưa lê vẫn treo lủng lẳng vàng tươi. Chủ nhân ruộng dưa lê đó 
là anh Hoàng Văn Đông (dân bản Luông Mé). 

Anh Đông cho hay, sau khi trồng thử nghiệm thành công hơn 600m2 dưa lê 
trên đất trồng lúa, anh đã mạnh dạn nhân rộng diện tích trồng dưa lên hơn 2.500m2. 

“Vụ đông xuân năm ngoái, tôi đưa giống dưa lê vào trồng thử nghiệm trên 
đất trồng lúa. Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, tôi đã thu hoạch dưa bán ra thị 
trường. Vì thu vào dịp Tết Nguyên đán nên dưa lê bán được giá. Chỉ vỏn vẹn hơn 
600m2 mà tôi thu hơn 40 triệu đồng từ bán quả dưa lê chín”. 

Cũng theo anh Đông, giống dưa lê anh trồng là giống dưa lê Kim Hồng 
Vương. Giống dưa này có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan, khi chín có đặc điểm vỏ 
vàng, thịt trái màu vàng cam, ăn có vị ngọt đậm, giòn và rất thơm. 

Phấn khởi vì trúng đậm vụ dưa đầu tiên, năm nay anh Đông quyết định nhân 
diện tích trồng dưa lê lên hơn 2.500m2. Anh trồng dưa lê trên 3 mảnh ruộng trồng 
lúa từ nhiều năm nay. 

Giữa tháng 02/2020, sau khi làm đất tơi xốp, lên luống, cuốc hốc, bỏ phân 
chuồng ủ hoai mục, anh Đông đưa cây dưa lê giống vào trồng. Mỗi ruộng dưa được 
trồng cách nhau từ 10 - 15 ngày, để thuận tiện cho việc thu hoạch cũng như bán ra 
thị trường. 
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Theo anh Đông, kỹ thuật trồng, chăm sóc dưa lê khá đơn giản. Khi cây dưa 
lê bắt đầu đẻ nhánh, anh bón thúc bằng phân NPK, kích thích chúng đẻ nhánh 
nhanh hơn, nhiều hơn. Đến lúc ruộng dưa lê ra hoa, kết trái, anh cho chúng “ăn” 
thêm phân 1 lần nữa. Lần này, anh tăng tỷ lệ ka li để tạo độ đường cho quả dưa khi 
thu hoạch. 

Ngoài bón phân theo từng thời kỳ phát triển của cây dưa lê, anh Đông đặc 
biệt chú ý đến việc phun thuốc phòng trừ nấm bệnh cho ruộng dưa của gia đình. 

“Trồng dưa lê cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, lúa. 
Thời gian cho thu hoạch lại nhanh, từ khi trồng dưa lê đến khi được thu quả chỉ kéo 
dài khoảng 80 ngày. Tôi vừa thu hơn 1 tấn quả dưa lê chín ở ruộng dưa hơn 
1.000m2. Bán ra thị trường với giá 35.000 đồng/kg, tôi thu gần 40 triệu đồng” - anh 
Đông phấn khởi cho hay. 
 

09. T. Nam. TẠM GIỮ KẺ SAY RƯỢU CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG 
VỤ / T. Nam // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 4/5/2020.- Số 4256.- 
Tr.11. 
 

Ngày 03/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mường La (tỉnh Sơn 
La) cho biết, đang tạm giữ Lò Văn Tiêm (sinh năm 1993, ngụ xã Ngọc Chiến, 
huyện Mường La) về hành vi uống rượu say, điều khiển phương tiện vận chuyển 
trái phép lâm sản và chống người thi hành công vụ. 

Khoảng 21 giờ 30 ngày 02/5/2020, Công an huyện Mường La nhận báo cáo 
của Công an xã Nặm Păm về việc tài xế lái ô tô biển số: 29U - 8964 hướng xã 
Ngọc Chiến về thị trấn Ít Ong (cùng huyện), có biểu hiện nghi vấn vận chuyển lâm 
sản trái phép. 

Công an huyện Mường La tổ chức chốt chặn tại khu vực bản Bâu (xã Nặm 
Păm). Mặc dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế ô 
tô trên không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo đến khu vực 
bản Hốc (xã Nặm Păm), khi xe của tổ công tác vượt lên thì bị đối tượng nhấn ga 
tông vào đuôi xe. 

Trước hành vi manh động, liều lĩnh của đối tượng, Công an huyện Mường 
La tăng cường thêm một tổ công tác khác chốt chặn tại tiểu khu 5 (thị trấn Ít Ong). 
Khi tới khu vực chốt chặn, lái xe vẫn không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục tông vào 
sườn bên trái của xe chốt chặn. Sau đó, đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống 
chế, bắt giữ. 
 

10. M. Châu. DÙNG KẾ “ĐIỆU HỔ LY SƠN” ĐỂ TRỘM 100 TRIỆU ĐỒNG 
TRONG KÉT SẮT / M. Châu // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 
04/5/2020.- Số 4256.- Tr.12. 

 

Ngày 03/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an 
huyện Phù Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn 
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Ngọc (sinh năm 1996, trú tại xã Mường Bang, huyện Phù Yên) để điều tra về hành vi 
trộm cắp tài sản. 

Trước đó, Công an huyện Phù Yên nhận được báo cáo của Công an xã Mường 
Bang, khoảng 19 giờ ngày 29/4, gia đình anh Bùi Văn Đoàn (sinh năm 1986, trú xã 
Mường Bang) bị kẻ gian đột nhập vào nhà, đục phá két sắt lấy đi 87 triệu đồng tiền 
mặt, 4 chỉ vàng, 1 dây chuyền bạc; tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Công an 
huyện Phù Yên đã thành lập chuyên án đấu tranh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, 
tiến hành điều tra vụ việc. 

Đại úy Đinh Văn Thái, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện 
Phù Yên cho biết, địa bàn xảy ra vụ việc là khu vực giáp ranh giữa huyện Đà Bắc 
(Hòa Bình) với huyện Tân Sơn (Phú Thọ) và xã Mường Bang, nơi có trên 200 công 
nhân đang thi công công trình thủy điện. Lực lượng chức năng xác định các nghi 
phạm sau khi gây án đã bỏ trốn sang huyện Đà Bắc (Hòa Bình), huyện Tân Sơn (Phú 
Thọ) và cất giấu, tiêu thụ tài sản trộm cắp được, gây khó khăn trong công tác rà soát, 
khoanh vùng đối tượng. 

Với tinh thần khẩn trương phá án, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu 
thập được, lực lượng chức năng xác định thủ phạm của vụ án là hai đối tượng Bùi 
Văn Ngọc và Bùi Văn Cường (sinh năm 2004, trú xóm Ấm, xã Lánh Nghê, huyện 
Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). 

Các đối tượng khai nhận, do nắm được thông tin gia đình anh Đoàn mới được 
nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng thủy điện ở bản Suối 
Khoáng (xã Mường Bang) nên đã bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội. 
Theo đó, Ngọc tìm cách lôi kéo người trong gia đình anh Đoàn đi nơi khác, còn 
Cường trèo qua cửa sổ, đột nhập vào trong nhà, phá két sắt để lấy trộm tiền và vàng. 
Lực lượng Công an huyện Phù Yên đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án gồm 
100.410.000 đồng (trong đó 13.410.000 đồng là số tiền các đối tượng bán vàng và 
dây chuyền bạc), 1 tua-vít và 1 vam sắt. 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Phù Yên đã tiến hành khởi tố vụ 
án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Ngọc; Bùi Văn Cường do chưa đủ tuổi chịu 
trách nhiệm hình sự nên được giao cho gia đình, nhà trường và địa phương quản lý, 
theo dõi. 
 

11. Tuệ Linh. TRỒNG “VÀNG ĐỎ” TRONG RỪNG, TẢO VÁN ĐUỔI ĐÓI 
NGHÈO / Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 05/5/2020.- Số 108.- Tr.9. 
 

Thảo quả - một loại cây dược liệu được người dân bản Tảo Ván (xã 
Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) gọi là “vàng đỏ”, đang giúp đồng 
bào nơi đây xóa nghèo. Cũng từ việc trồng cây “vàng đỏ” mà cuộc sống của 
đồng bào nơi đây đã bước sang một trang mới… 

ĐƯA CÂY THẢO QUẢ VỀ VỚI BẢN TẢO VÁN 

Bản Tảo Ván (xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) có 53 hộ dân 
sinh sống với 100% là đồng bào dân tộc Mông. Tảo Ván nằm ở độ cao trên 1.000m 
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so với mực nước biển, khí hậu mát lạnh quanh năm rất thích hợp cho việc canh tác 
cây thảo quả. 

Tâm sự với phóng viên, anh Mùa A Pó - Trưởng bản Tảo Ván nhớ lại: Cách 
đây chục năm, cuộc sống của bà con nơi đây khổ lắm. Người dân chỉ trồng cây ngô, 
lúa, sắn trên nương; chăn nuôi vài con gia súc, gia cầm nên cái đói, cái nghèo vẫn 
quanh quẩn bấu víu lấy cuộc sống của người dân. Đến nay, sau nhiều năm loay hoay 
tìm hướng thoát nghèo, bản đã tìm được một loại cây trồng giúp người dân thoát 
nghèo, vươn lên làm giàu. 

“Đó là cây thảo quả. Bà con nơi đây thường gọi thảo quả là “vàng đỏ”. Bởi, 
mỗi năm từ bán thảo quả, nhiều hộ dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng - điều mà 
trước đây là thứ xa xỉ đối với đồng bào Mông nơi đây” - A Pó phấn khởi thông tin 
thêm. 

Câu chuyện trồng thảo quả của chúng tôi với A Pó bị ngắt quãng khi anh Mùa 
A Cu - người cùng bản đi qua. A Pó vẫy tay gọi lại và giới thiệu với tôi về anh Mùa 
A Cu - một trong những người có công đưa cây thảo quả về với bản Tả Ván. 

Trò chuyện với chúng tôi, anh Mùa A Cu kể: “Cách đây khoảng 8 năm, tôi có 
một số anh bạn người Mông ở huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) lên đây thu mua 
củ dong riềng. Họ nói rằng khí hậu, thổ nhưỡng ở Tả Ván rất giống với những vùng 
trồng thảo quả ở huyện Mù Cang Chải. Thảo quả là một loại cây dược liệu rất dễ 
trồng, dễ chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao”. 

Tin lời những người bạn, anh Cu cùng với một vài hộ dân trong bản quyết tâm 
lên huyện Mù Cang Chải tìm con đường làm giàu mà mấy chục năm nay họ hằng 
mong ước. Tại đây, anh Cu nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở Mù Cang Chải không 
khác gì so với bản Tả Ván. Không chút đắn đo, anh và những người bạn mở hầu bao 
lấy tiền mua ngay giống về trồng. 

Theo lời anh Mùa A Cu, ban đầu do chưa có vốn nên anh bán hết đàn gà, đàn 
lợn của nhà mua 200 gốc thảo quả về trồng. Sau 2 năm chăm sóc, nhận thấy cây sinh 
trưởng và phát triển rất tốt, anh đã cùng nhóm bạn lại tiếp tục hành trình lên huyện 
Mù Cang Chải mua thêm giống về trồng và học hỏi thêm kinh nghiệm chăm sóc, 
nhân giống. 

Anh Mùa A Cu cho biết: “Hiện gia đình tôi có 3ha cây thảo quả. Trong đó, 
2ha đã cho thu hoạch. Năm 2019, nhà tôi xuất bán được trên 10 tấn quả tươi. Với giá 
bán từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, tôi thu được trên 200 triệu đồng. Trồng thảo quả rất 
nhàn. Thỉnh thoảng, cả nhà đi làm cỏ, xới đất quanh gốc, không tốn chi phí thuê nhân 
công nên thu được bao nhiêu thì lãi bấy nhiêu. Nhờ trồng “vàng đỏ” mà tôi mua 
được xe máy mới, sắm sửa được mọi vật dụng trong gia đình, nhà cửa khang trang 
hẳn lên”. 

MỖI NĂM THU HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG  

Anh Mùa A Súa - Bí thư Chi bộ bản Tảo Ván, thông tin: Trước đây, cả bản 
chỉ có 3 - 4 hộ tham gia trồng thảo quả. Sau 3 - 4 năm chăm sóc, đến mùa thu hoạch 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 09 năm 2020 20 

các hộ dân trồng thảo quả có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Hộ nào trồng ít cũng thu 
từ 40 - 50 triệu đồng. 

“Nhờ hiệu quả kinh tế thảo quả đem lại, đến nay, bản Tảo Ván đã có khoảng 
46ha thảo quả, sản lượng đạt hàng chục tấn quả mỗi năm. Ngoài gia đình anh Mùa A 
Cu trồng 3ha, bản Tả Ván còn có một số hộ điển hình trong trồng thảo quả, như hộ 
anh Mùa A Nanh trồng 4ha; anh Mùa A Lâu trồng 2ha... Mỗi năm, mỗi hộ thu nhập 
từ 100 - 200 triệu đồng” - anh Súa cho biết thêm. 

Ông Lầu A Say - Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Công, cho hay: “So với các 
loại cây trồng khác, thảo quả đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Hầu như 
người dân tự chăm sóc nên chi phí bỏ ra rất ít. Việc phát triển cây thảo quả dưới tán 
rừng không những giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo mà còn 
góp phần giúp cấp ủy, chính quyền xã hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, đồng thời làm tốt công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài 
nguyên rừng trên địa bàn xã. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ 
chuyên môn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, thu hái để đạt năng suất cao 
nhất”.  
 

12. Mạnh Hùng. SÔI NỔI PHONG TRÀO LUYỆN TẬP THỂ DỤC THỂ 
THAO Ở TÔ MÚA / Mạnh Hùng // Thể thao Việt Nam.- Ngày 05/5/2020.- Số 
36.- Tr.6. 
 

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 
vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao ở xà Tô Múa (huyện Vân Hồ, Sơn La) đã và 
đang phát triển sôi nổi, với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao sức khỏe, 
cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết của nhân dân. 

Toàn xã Tô Múa hiện có hơn 1.300 hộ, với gần 5.100 nhân khẩu, sinh sống 
tại 12 bản. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song xã Tô Múa đã tích cực tuyên 
truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên tập 
luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Khuyến khích các bản, đoàn thể, nhà trường 
thành lập các câu lạc bộ, đội thể thao thu hút người dân tham gia. 

Toàn xã hiện có 7 đội thể thao ở các trường học, 37 đội bóng chuyền, bóng 
đá duy trì hoạt động tập luyện hàng ngày tại các bản; tỷ lệ người thường xuyên tập 
luyện thể dục thể thao đạt trên 50%. Tùy sở thích, lứa tuổi, sức khỏe, mỗi người lựa 
chọn cho mình môn thể thao phù hợp. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đi bộ... là 
những môn thể thao thu hút được nhiều người dân tham gia tập luyện. Ngoài ra, các 
môn thể thao truyền thống, như: Kéo co, ném còn, đẩy gậy... cũng được địa phương 
thường xuyên tổ chức vào các dịp tết, lễ hội. Từ phong trào thể dục thể thao quần 
chúng xã đã tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu 
tại các giải thi đấu do huyện, tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, xã Tô Múa còn quan tâm 
xây dựng cơ sở vật chất văn hóa đạt chuẩn. Để tạo điều kiện cho nhân dân tập 
luyện thể dục thể thao, xã quan tâm đầu tư các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ các 
môn thể thao; quy hoạch đất cho các bản xây dựng các sân chơi thể thao. Đến nay, 
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100% nhà văn hóa bản đều có từ 1 - 2 sân chơi, bãi tập đảm bảo diện tích trên 
300m2. Đặc biệt, bản Liên Hưng được đầu tư sân bóng đá với diện tích trên 
6.000m2 đây cũng là địa điểm được xã chọn để tổ chức các giải thi đấu thể thao và 
lễ hội. Cùng với đó, để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, mỗi năm, 
xã thường tổ chức từ 2 - 3 giải thi đấu thể thao cấp xã và nhiều cuộc giao lưu giữa 
các bản nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết của dân tộc... 

Phong trào thể dục thể thao ở Tô Múa đã và đang phát triển sâu rộng đến 
mọi đối tượng ở nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, hiện cơ sở vật chất và nguồn kinh phí 
cho hoạt động thể dục thể thao ở xã còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; phong trào 
phát triển chưa đồng đều còn theo mùa vụ, chủ yếu tập trung phát triển ở các bản 
khu trung tâm xã. Để đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân và mục tiêu hoàn 
thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa cũng như phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 
trong năm 2020, rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành và các tổ 
chức, cá nhân, thông qua việc đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập; từng bước nâng 
cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ phong trào thể dục thể thao quần chúng ở địa 
phương.  

 

13. Vì Hiện. KHÁNH THÀNH ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON CHO HỌC 
SINH BIÊN GIỚI SƠN LA / Vì Hiện // Biên phòng.- Ngày 06/5/2020.- Số 37.- 
Tr.5. 

 

Ngày 04/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức khánh thành điểm 
trường mầm non khu Nà Mòn, bản Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, 
tỉnh Sơn La. Trước đó, học sinh tại điểm trường mầm non khu Nà Mòn, bản Phiêng 
Khàng vẫn phải học tập trong phòng học đơn sơ, xuống cấp, khi trời mưa phải nghỉ 
học hoặc sang các hộ dân xung quanh trú mưa. 

Nhằm chia sẻ khó khăn với tập thể giáo viên và học sinh nhà trường, Bộ đội 
Biên phòng Sơn La và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn (đơn vị đóng 
trên địa bàn xã) đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, 
ngày công để xây dựng điểm trường mầm non khu Nà Mòn khang trang với 3 
phòng học rộng 90m2, 2 nhà vệ sinh, hệ thống tường rào bao quanh chắc chắn, với 
tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 325 triệu đồng. 

Điểm trường được khánh thành đúng vào ngày các em học sinh trở lại 
trường sau kỳ nghỉ dài phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có ý nghĩa đặc biệt, là 
nguồn cổ vũ, động viên tập thể cô, trò nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và 
học, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới. 

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Sơn La cho biết: “Hiện 
nay, Bộ đội Biên phòng Sơn La cũng đã khảo sát có khoảng 6 điểm trường nằm 
trong chương trình tiếp theo, trong đó, tập trung hướng mạnh vào việc phát huy 
nguồn lực tại chỗ, sự giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo 
tâm”. 
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14. Lam Phong. ĐI TÌM “ĐÔNG PHƯƠNG MỸ NHÂN” / Lam Phong // 
Người Đô thị.- Tháng 5/2020.- Số 96.- Tr.32-33. 
 

Tương truyền, cuối thế kỷ XIX, giới quý tộc Anh khi được thưởng thức 
một loại danh trà quá xuất sắc, liền sung sướng đặt tên là “Đông phương mỹ 
nhân” - ý chỉ người con gái đến từ phương Đông. Đi tìm quê hương mỹ nhân 
ấy, tôi ngộ ra lắm điều thú vị. 

Trong lịch sử phát triển ngành trà thế giới, từ cuối thế kỷ XIX tại Đài Loan, 
có một danh trà huyền thoại, ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi dịp hè đến, 
nương trà giống ô long thuờng xuyên bị rầy xanh ăn lá khiến vụ mùa thất thu. Một 
nông dân trồng trà vùng Tân Trúc vẫn quyết định thu hái lá trà đã bị rầy ăn, sao sấy 
thành phẩm, và đem bán cho thương buôn nguời Anh. Hương trà kỳ lạ, đậm mùi 
hoa, nước ngả màu hổ phách, vị ngọt mật thanh thoát đã khiến thương nhân người 
Anh bị mê hoặc, ông mua hết lô trà với giá cao. Sản phẩm kỳ diệu ấy được đưa vào 
phục vụ hoàng tộc, và tên gọi “Đông phương mỹ nhân” ra đời. Sau hơn trăm năm 
mỹ nhân ấy chu du tứ phương, và Việt Nam là một trong những bến đỗ lý tưởng 
cho nàng. 

MỸ NHÂN GIỜ Ở ĐÂU?  

Ở góc độ nhân học, người con gái phương Đông ấy được miêu tả ngắn gọn: 
“Răng trắng, tóc đen, da vàng, gương mặt hồng hào, và đến từ phương Đông xa 
xôi”, ở cuối thế kỷ XIX, khi cái tên “Đông phương mỹ nhân” ra đời, quê huơng của 
nàng chính là Đài Loan. 

Lan man trong ngành ẩm thực, thứ hay được dùng dáng hình người phụ nữ 
để ví von, miêu tả nhất, ấy là rượu vang. Từ đôi chân dài miên man (chân vang), 
cho đến những tính nết dịu dàng, thùy mị, đỏng đảnh, cá tính, ngọt ngào, sâu lắng 
của người con gái, được ứng tất vào vang. Đưa vẻ đẹp người phụ nữ vào trà, kỳ 
thực là chuyện... xưa nay hiếm, và cũng chỉ mới thấy người Anh có lối ví von này. 
Đem thắc mắc hỏi bạn trà, sư phụ trà thâm niên xứ Đài, vì sao nhấp chén trà, lại tơ 
tưởng vẻ phụ nữ, thêm cái kỳ quặc là đã ở Tây, sao không đưa luôn Tây phương 
mỹ nhân vào trà mà phải là Đông phương mới chịu? 

Để tìm câu trả lời, phải đem “Đông phương mỹ nhân” chuyển sang bộ môn 
giải phẫu học. Hóa ra phần ngoại hình của mỹ nhân ấy với răng - da - tóc kể trên, 
khi đem “trơ cái hồng nhan” ra xem, thì đúng thật, nàng có sự khác biệt, chả giống 
tí tẹo nào những loại trà trắng, xanh, đen, đỏ khác. Ấy là diện mạo các cánh trà 
“Đông phương mỹ nhân”, người đẹp này có đủ ba màu, cùng là một búp lá, nhưng 
cái vòng một tí hin nhất (búp tôm) có màu trắng, xuống một tí vòng hai (lá một) lại 
có màu vàng, sang đến vòng ba (lá hai) là một màu đen mun huyền bí. Còn chuyện 
hồng diện (gương mặt hồng hào) của người con gái, ấy là khi “cái hồng nhan” được 
đem xoay vần “với nước non”, thành ra chén trà có sắc nước hồng tươi, thanh tú và 
đợi chờ được ý trung nhân quân tử nâng niu, thưởng thức. 
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Sau bao năm hô phong hoán vũ trên chính trường trà, người đẹp Đông 
phương ấy không ở mãi xứ Đài, mà bắt đầu “bảy nổi ba chìm” sang cả Việt Nam, 
thời gian cụ thể từ những năm 1990. Nhớ lại Việt Nam hồi mở cửa, thương gia Đài 
Loan vào Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh, họ đưa luôn giống trà ô long với những 
Thanh Tâm, Kim Tuyên, Thúy Ngọc, Tứ Quý Xuân... vào trồng ở các vùng Đà Lạt, 
Bảo Lộc, rồi tiếp đến Mộc Châu, Sơn La... Những nương trà cũng bị rầy xanh cắn 
lá, và thế là “Đông phương mỹ nhân” thương hiệu Việt ra đời. ông Thẩm Minh 
Kiến, một sư phụ trà Đài Loan hiện đang làm trà “Đông phương mỹ nhân” tại Lai 
Châu, khi hỏi về danh trà huyền thoại này, ông bảo: “Bây giờ không chỉ Đài Loan, 
Việt Nam cũng làm được vì từ giống, kỹ thuật chăm sóc, sản xuất đều tương đồng 
như ở Đài. Người Đài và người Việt cũng răng trắng, da vàng, tóc đen, đúng là dân 
Đông phương rồi”. 

Nói về độ quý hiếm của loại trà này, anh Nguyễn Kỳ Sương, chủ nhân 
thương hiệu Mộc Sương, đơn vị duy nhất trong vùng trà Mộc Châu làm nên “Đông 
phương mỹ nhân”, chia sẻ: “Để có nguyên liệu làm ra nó, cánh đồng trà phải bị một 
loại sâu rầy tự nhiên chích hút vào búp trà, khi đó búp trà bị tổn thương, tự lên men 
trước khi hái, có vậy trong quy trình chế biến người ta mới tạo được hương thơm 
riêng, thành ra loại trà rất đặc biệt. 25ha của công ty, năm nào thu nhiều lắm chỉ 
khoảng 200kg. Giá trị nó rất cao, gấp 5 - 6 lần trà bình thường”. 

GẶP TIỂU THƯ MIỀN NÚI 

Cứ ngỡ chỉ có giống trà ô long mới ra được “Đông phương mỹ nhân”, nhưng 
ở vụ trà xuân 2020, thật bất ngờ khi phát hiện vùng trà shan cổ thụ Tà Xùa, Sơn La 
lại tạo ra được “người đẹp” giống hệt từ ngoại hình, tính nết. 

Đá qua chuyện thời sự, 2020 là năm đặc biệt với người làm trà Tà Xùa khi 
vụ trà xuân chưa kịp khai thác, đã phải hứng chịu cơn mưa đá tan hoang, rừng trà 
xơ xác, lá cành tơi tả, nhà cửa giông lốc bốc luôn nóc mái. Thời tiết vừa êm, cô-vi 
lại mò đến, may mà việc làm trà vẫn diễn ra đều đặn. Tìm lên vùng trà Tà Xùa mùa 
tháng 4, đang đợt hái chao (hái sơ qua trước khi vụ xuân chính thức bắt đầu), có thể 
thấy rõ ảnh hưởng khắc nghiệt cực đoan của thời tiết làm búp trà quắt queo, èo uột, 
ngoại hình chẳng tí gì nuột nà, búp tuyết mập, trắng đầy lông tơ như các vùng trà 
shan ở Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên mà tôi được tiếp cận. 

Nhìn độ bất thường của búp trà Tà Xùa năm nay, nhớ chuyện thời tiết không 
ủng hộ, đấy lại là một chi tiết mà dân làm trà lâu năm háo hức đón chờ. Bởi theo 
kinh nghiệm, thời tiết càng bất lợi, vụ trà năm ấy càng thơm ngon. 

Vào xưởng trà Tà Xùa, thăm lò sản xuất những đặc sản mây núi kết tinh từ 
búp trà shan, nơi gây tiếng vang trong ngành trà Việt khi ở 2019, các sản phẩm 
bạch trà, trà xanh của người H’Mông nơi đây đạt giải bạc (không có giải vàng) ở 
cuộc thi trà châu Á - Thái Bình Dương (Trung Quốc), vượt qua 128 mẫu trà của 17 
quốc gia tham dự để giành giải đồng ở cuộc thi trà Quốc tế Paris (Pháp). 

Cô sơn nữ Mùa Thị Tồng ở xưởng trà Tà Xùa mời chén trà xuân 2020, đang 
mùa dịch COVID-19, cũng là lúc hợp lý để uống trà, tăng cường sức khỏe. Cầm 
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chén trà màu hồng mật, hương hoa dậy mũi, nhấp ngụm trà, vị ngọt mật lan tỏa đến 
giựt mình. Hương vị trà gợi ngay niềm nhớ về “Đông phương mỹ nhân” nhưng 
càng uống, nước ba - nước bốn - nước năm... lại là những khám phá mới, chất trà 
bật lên mùi ngậy của hạt, lúc lại thanh thoát thoảng hương như lan rừng, hậu vị sâu 
lắng, chát nhẹ nhàng, kéo dài mãi theo độ ngọt hậu mà “Đông phương mỹ nhân” 
nguyên thủy chỉ có đường… xách dép. Bản thân Mùa Thị Tồng, dù đã lâu năm làm 
trà cũng thật bất ngờ: “Anh em trong xưởng pha, mới đầu uống, mình cứ nghĩ 
nhầm trà ai đó mang đến xưởng thử mẫu, không ngờ trà Tà Xùa mình lại ngọt thơm 
như thế”. 

Cách chế biến “Đông phương mỹ nhân” phiên bản Tà Xùa cũng khác lạ, 
nguyên liệu trà chẳng bị rầy ăn, chỉ có cách thức sao sấy, lên men, được đúc kết 
bằng kinh nghiệm bản địa, cộng với công sức của thời tiết, mây núi, đất trời, thế là 
thành. Nguyên liệu trà xuân để rời uống đã hay, Mùa Thị Tồng bảo thứ này đem ép 
bánh, càng để lâu, uống lại thêm giựt mình. Và càng ngạc nhiên hơn khi được biết 
từ vùng nguyên liệu, thu hái sản xuất, cho ra thành phẩm ở xưởng trà Tà Xùa đều 
do người H’Mông bản địa thực hiện. Xem bánh trà Tà Xùa mới đóng bánh chưa 
đầy tuần lễ, mùi hương đã dậy hơn hẳn nguyên liệu để rời. Cũng phải, bởi khi trà 
được lên men, đem ép bánh, nội chất trong trà biến chuyển nhanh hơn, trở thành 
đặc sản hảo hạng. 

Với tính cách, khí chất thuần khiết của cây trà shan, kỳ vọng cô sơn nữ trà 
shan Tà Xùa lại sẽ làm nên chuyện với trà ép bánh, như đã từng thể hiện qua các 
lần chinh chiến trong ngành trà thế giới.  
 

15. Hà Hoàng. CÂY KHOAI TÂY ĐEM NO ẤM LÊN CAO NGUYÊN MỘC 
CHÂU / Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 07/5/2020.- Số 110.- Tr.13. 
 

Thời gian gần đây, nhiều nông hộ ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
trồng khoai tây theo quy trình VietGAP đã mang lại nguồn thu nhập ổn định. 
Cuộc sống của bà con nông dân ngày càng sung túc và khấm khá. Điều đặc 
biệt, mùa đông đã qua, nắng nóng mùa hè đã đến nhưng dân ở đây vẫn trồng 
được khoai tây bởi khí hậu mát mẻ... 

ĐẦU TƯ VƯỜN HIỆN ĐẠI 

Đầu tháng 5, nắng chang chang, đến thăm vườn khoai tây của gia đình ông 
Đặng Ngọc Lâu, bản Tự Nhiên (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) chúng tôi không 
khỏi ngạc nhiên trước những luống khoai tây xanh bạt ngạt hút tầm mắt, cây nào 
cây nấy đều mập mạp, xanh mơn mởn. 

Nhìn xuống gốc cây những củ khoai chồi lên làm mặt đất nứt toác. Hệ thống 
nước tưới tiêu nhỏ giọt được ông Lâu lắp đặt khắp vườn, tạo điều kiện cho vườn 
khoai ngày càng phát triển, đáp ứng kỹ thuật theo đúng quy trình VietGAP. 

Kể về cơ duyên đến với cây khoai tây, ông Lâu thổ lộ: “Trước đây gia đình 
tôi trồng mận và nuôi gà nhưng thời điểm đó giá mặt hàng này rớt giá thảm, nên 
thu nhập của gia đình tôi bị ảnh hưởng. Tình cờ tôi xem trên ti vi thấy người dân 
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dưới xuôi trồng khoai tây cho lãi cao, nên tôi mạnh dạn mua giống về trồng thử. 
Sau 1 thời gian thấy vườn khoai tây phát triển tốt và hợp với thổ nhưỡng ở địa 
phương, tôi quyết định nhân rộng mô hình lên 1.000m2. Tính đến nay tôi gắn bó 
với cây khoai tây cũng gần 10 năm rồi”. 

Do diện tích trồng khoai tây ở cao nguyên Mộc Châu còn hạn chế, chưa 
được bà con nhân dân trồng đại trà trên các vườn nên giá cả luôn ở mức cao và ổn 
định. Vì vậy, cứ đến vụ thu hoạch khoai tây, nhiều thương lái đã vào tận vườn của 
gia đình ông Lâu thu mua. 

Ông Lâu cho biết: “Đa số khoai tây bán ở ngoài chợ đều được nhập từ các 
tỉnh dưới xuôi, nên chất lượng sản phẩm như thế nào cũng không ai kiểm chứng 
được. Còn gia đình tôi trồng khoai tây hoàn toàn không sử dụng các chất kích 
thích, bảo quản hóa học, phân bón tưới tiêu đều dùng phân hữu cơ nên chất lượng 
luôn bảo đảm yếu tố sạch. Vì vậy, vườn khoai tây của gia đình tôi trồng đến đâu 
được khách hàng và thương lái mua hết đến đó”. 

HẾT NỢ NHỜ KHOAI TÂY 

Từ khi chuyển sang trồng khoai tây, cuộc sống và thu nhập của ông Lâu 
không ngừng tăng cao, những khoản vay lãi ngân hàng nông nghiệp phát triển nông 
thôn trước đây đã được gia đình ông trả hết. Để tăng thêm nguồn thu nhập, ông Lâu 
còn mạnh dạn đầu tư vốn trồng dâu tây trên 600m2 đất vườn theo hướng VietGAP. 

Theo ông Đặng Ngọc Lâu chia sẻ: “Do gắn bó với nông nghiệp nhiều năm 
nên tôi rất am hiểu về kỹ thuật chăm sóc rau, củ, quả và hoa màu. Tôi không gặp 
chút khó khăn nào trong quá trình chăm bón cả. Vườn khoai tây của gia đình tôi 
được công nhận VietGAP năm 2011, giá khoai tây tôi bán tại vườn có giá dao động 
từ 12.000 - 15.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, bình quân 1 năm tôi lãi hơn 70 
triệu đồng”. 

Trao đổi với phóng viên Nông thôn ngày nay, ông Phạm Văn Giang - Chủ 
tịch UBND xã Đông Sang (huyện Mộc Châu) cho biết: “Trước đây, bà con sinh 
sống ở xã chưa biết trồng khoai tây trở thành hàng hóa. Cuộc sống chỉ phụ thuộc 
vào cây ngô và nuôi lợn. Tuy nhiên, do trồng ngô không hiệu quả, giá lợn hơi thì 
bấp bênh kèm dịch bệnh nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn...  

“Để tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập, ông 
Lâu đã đưa cây khoai tây về trồng theo quy trình VietGAP trên 1.000m2 đất vườn, 
nhờ vậy mà cuộc sống của gia đình ông đã có thu nhập cao và ổn định. Thời gian 
tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh mô hình trồng khoai tây trên địa bàn xã, đáp ứng nhu 
cầu tiêu thụ của người tiêu dùng, giúp bà con làm giàu trên chính mảnh đất của 
mình”.- Ông Phạm Văn Giang. 
 

16. Tùng Nguyên. BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 
THIỂU SỐ / Tùng Nguyên // Dân tộc và Phát triển.- Ngày 13/5/2020.- Số 
1621.- Tr.3. 
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Trong những ngày tháng năm lịch sử, người dân Việt Nam lại cùng 
nhau nhớ về một ngày lễ đặc biệt - Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị 
Cha già kính yêu của dân tộc. Dù Bác đã đi xa, nhưng những câu chuyện, hình 
ảnh của Bác vẫn nguyên vẹn trong trái tim của mỗi người con Việt Nam, đặc 
biệt với đồng bào dân tộc thiểu số. 

61 năm về trước, vào ngày 07/5/1959, bà Bế Thanh Súy được gặp Bác Hồ 
lần đầu tiên. Khi đó bà mới 13 tuổi, học lớp 4 tại Trường Vùng cao Khu tự trị Thái 
- Mèo Thuận Châu (Sơn La). Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần đầu tiên ấy, trong trái 
tim bà vẫn vẹn nguyên ký ức về Bác. 

Cầm trên tay bức ảnh được chụp cùng Bác Hồ tại huyện Thuận Châu khi trò 
chuyện cùng chúng tôi, bà Súy không giấu được sự xúc động, bùi ngùi kể lại: 
“Hôm đó chúng tôi đến lớp thì được cô giáo thông báo hôm nay các em không học 
mà đi tặng hoa cán bộ. Niềm vui bất ngờ với chúng tôi và tất cả mọi người trên sân 
vận động khi được biết cán bộ là Bác Hồ. Tôi là người may mắn được ôm bó hoa 
tặng Bác. Khi nhận bó hoa, Bác cúi xuống cầm tay tôi hỏi: Cháu dân tộc gì? Thưa 
Bác, cháu dân tộc Thái ạ! Cháu thích múa, hát không? Thưa Bác có ạ! Rồi Bác nói 
với các bạn nhỏ: “Tây Bắc được giải phóng rồi, các cháu, các bạn sẽ được học 
hành, được múa hát…”. 

Được gặp và trò chuyện với Bác, được nghe những lời động viên của Bác, bà 
Súy quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật. Cuối năm 1959, bà được tuyển chọn 
vào học khóa đầu tiên của Trường Múa Việt Nam. Trong thời gian học tại trường 
cũng là niềm vinh dự lớn lao khi bà lại được gặp Bác thêm hai lần nữa. 

Trong lần thứ ba được gặp Bác Hồ, cũng là lần bà Súy cảm thấy vinh dự và 
xúc động nhất. Đó là vào năm 1962. Khi đó, bà cùng với Đoàn Thiếu nhi - đại diện 
cho thiếu nhi dân tộc miền núi đi tiếp Đoàn Thiếu niên Cuba. 

Trong buổi gặp mặt, Bác lần lượt hỏi thăm từng bạn. Khi Bác đến gần, bà 
lấy hết can đảm: “Thưa Bác, Bác còn nhớ cháu không ạ?”. Bác dừng lại một lát rồi 
nói: “Bác nhớ rồi, cháu tặng hoa Bác khi Bác lên Tây Bắc đúng không?”. Hai hàng 
nước mắt của tôi tuôn chảy. Bác nói: “Không khóc, không khóc, đấy là chuyện 
vui”. Rồi Bác dặn thêm: “Sau này ra trường phải về xây dựng quê hương, về dạy 
các bạn nhỏ những điệu múa đẹp”. Những lời dạy trìu mến, ân cần của Bác khiến 
bà Súy vô cùng xúc động và luôn khắc ghi trong lòng. 

Sau khi tốt nghiệp Trường Múa Việt Nam, bà Súy trở về Tây Bắc làm giảng 
viên Trường Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc. Trong quá trình giảng dạy bà luôn cùng 
các đồng nghiệp đi tuyển chọn các em học sinh dân tộc thiểu số đến trường theo 
học biểu diễn nghệ thuật. Học sinh của bà sau này đã có nhiều người được phong là 
nghệ sỹ nhân dân. Suốt những năm tháng cuộc đời, đã có biết bao thay đổi, thăng 
trầm, nhưng những cử chỉ, lời nói, dặn dò của Bác luôn tiếp thêm nghị lực để vươn 
lên trong cuộc sống, luôn học tập và làm theo lời Bác dặn… 
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17. Lê Bền. NHỮNG VÙNG RAU SƠN LA QUANH NĂM XANH MƯỚT, 
BÁN KHẮP THỊ TRƯỜNG / Lê Bền // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 
14/5/2020.- Số 97.- Tr.7. 

 

 Từ những cánh đồng gần như quanh năm bỏ hoang, nhiều nơi ở Sơn La 
nay đã trở thành những vựa rau mướt mát quanh năm, cho thu nhập 400 - 
500 triệu đồng/ha/năm. 

CÚ HÍCH TƯ DUY SẢN XUẤT 

Thời điểm này trước đây, những cánh đồng ở xã Vân Hồ vẫn còn là những 
bãi hoang chăn thả trâu bò. Phải tới tháng 6 hàng năm, khi mưa xuống, đồng bào 
người Mông ở đây mới rục rịch ra đồng cày cấy. Cả năm, những đồng đất ở Vân 
Hồ chỉ có một vụ lúa, từ tháng 9, tháng 10 năm trước tới tháng 6 năm sau chỉ bỏ 
hoang. 

Đất bỏ hoang, nhưng bà con quanh năm lại đều phải đi mua rau ngoài chợ do 
thương lái đưa từ dưới xuôi lên bán, bởi ngoài tận dụng rau rừng, gần như chẳng 
mấy ai biết trồng rau. Bây giờ thì khác, những cánh đồng ở Vân Hồ đã trở thành 
vùng chuyên canh rau, quanh năm phủ một màu xanh mướt mát, đủ các chủng loại 
rau như cải bắp, cà chua, bầu bí... 

Sự đổi thay chỉ bắt đầu từ năm 2015 trở đi, khi dự án Aciar (do Úc tài trợ) 
được Viện Khoa học Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc triển khai hỗ trợ cho bà 
con ở các địa phương có lợi thế về trồng rau tại các huyện Vân Hồ và Mộc Châu 
của tỉnh Sơn La. 

Với lợi thế có khí hậu tương đối mát mẻ quanh năm, dự án đã tiến hành khảo 
sát đánh giá, lựa chọn các vùng có lợi thế về trồng rau. Đồng thời có các gói hỗ trợ 
tổng thể từ tư vấn hướng dẫn kỹ thuật trồng rau đến liên kết sản xuất, gắn với thành 
lập các tổ hợp tác, kết nối tiêu thụ rau an toàn... cho bà con tại Vân Hồ và Mộc 
Châu. 

Ông Lưu Ngọc Quyến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông lâm nghiệp 
miền núi phía Bắc đánh giá: Cái được lớn nhất của dự án là đã từng bước thay đổi 
từ trình độ sản xuất, hình thành tư duy sản xuất hàng hóa cho bà con, nhất là bà con 
đồng bào dân tộc thiểu số. Từ chỗ bà con chưa biết tự sản xuất rau để phục vụ cho 
chính gia đình mình, thì đến nay đã có bước chuyển rất lớn sang sản xuất hàng hóa, 
tạo thu nhập, thậm chí làm giàu từ chính mảnh đất của mình. 

Trước đây, bà con không biết sản xuất từ su hào, bắp cải hay cà chua, thì nay 
sản xuất rau không chỉ để ăn mà còn để bán và tạo ra thu. Nông dân đã biết được 
mình nên trồng cây gì trên đất của mình cho hiệu quả. Nếu như trước đây, bà con 
chỉ biết tới trồng ngô, lúa, tự túc lương thực là chính thì nay đã có thể trồng những 
loại rau cho thu nhập hàng trăm triệu/ha, thậm chí cà chua trái vụ hàng tỷ đồng/ha. 
Không những thế, bà con đã dần tiếp cận được làm thế nào để tạo ra các sản phẩm 
rau an toàn, kỹ thuật trong canh tác tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng. 
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Dự án ban đầu chỉ triển khai ở các nhóm nông dân nhỏ, sau này tự nông dân 
đã biết liên kết với nhau hình thành các hợp tác xã, tạo sản phẩm đủ lớn, đang dần 
xây dựng tên tuổi, thương hiệu, kết nối tiêu thụ với nhiều hệ thống phân phối có giá 
trị cao. 

LỢI THẾ TRỜI PHÚ RAU TRÁI VỤ 

Bà Đinh Thị Xoa ở bản Hang Trùng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Rau an 
toàn xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) cho biết: Thông qua việc lựa chọn thử 
nghiệm trồng nhiều loại rau, đến nay dự án đã tư vấn tập huấn đào tạo, giúp bà con 
nắm vững quy trình sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ đối với nhiều loại rau chủ 
lực như cà chua, cải bắp, bầu bí các loại, đậu cô ve... 

Từ chỗ “mù tịt” về trồng rau, nay người dân ở xã Vân Hồ đã nằm lòng bàn 
tay phải làm đất ra sao, bón phân thế nào, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh 
mục, đảm bảo thời gian cách ly trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ghi chép nhật 
ký sản xuất... Bà con cũng đã bắt đầu sản xuất rau theo hướng hữu cơ, sử dụng chế 
phẩm từ gừng, tỏi, ớt để phun cho rau, nhất là giai đoạn gần thu hoạch, chỉ sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật sinh học khi thật sự cần thiết... 

Từ năm 2019, Hợp tác xã Sản xuất rau an toàn Vân Hồ cũng đã tiếp cận, liên 
kết với một số doanh nghiệp để phân phối rau tại hệ thống cửa hàng tiện ích tại thị 
trường Hà Nội, Bắc Ninh... 

Chỉ trong vòng 4 - 5 năm gần đây, bộ mặt của nhiều địa phương ở Vân Hồ 
và Mộc Châu đã nhanh chóng được đổi thay nhờ phát triển trồng rau, nhất là tận 
dụng được lợi thế rau trái vụ. Điển hình như tại xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ), từ chỗ 
ban đầu chỉ có 7 hộ dân tham gia dự án, với diện tích ít ỏi l,4ha thì đến năm 2020, 
đã có trên 40 hộ dân tham gia hợp tác xã với tổng diện tích khoảng 20ha tập trung. 

Anh Trương Văn Nghiệp, một chủ cơ sở ươm cung cấp giống rau cho bà con 
tại Mộc Châu cho biết, những năm gần đây, việc mở rộng diện tích rau đã tăng rất 
mạnh tại các huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Đặc biệt năm 2020, nhu cầu cây giống 
của bà con Vân Hồ, Mộc Châu tăng đột biến, gấp khoảng 3 lần so với mọi năm. Từ 
đầu năm đến nay, cơ sở đã cung cấp (chỉ tính riêng huyện Vân Hồ) đã khoảng 1 
triệu cây giống/tháng, tương đương với gần 100ha gieo trồng chỉ riêng với cây bắp 
cải. Ngoài ra còn có lượng lớn cây cà chua và các rau màu khác...  

RAU TRỒNG QUANH NĂM, THU NHẬP 300 - 400 TRIỆU/HA/NĂM   
Bà Đinh Thị Xoa, Giám đốc Hợp tác xã Rau an toàn Vân Hồ cho biết: Trước 

đây, mỗi năm bà con chỉ trồng một vụ lúa, chủ yếu chỉ để lấy gạo ăn thì đến nay, 
mỗi ha rau, như bắp cải mỗi lứa cho thu bình quân 36 tấn, nhân với 3 vụ/năm, cho 
bình quân 100 tấn/năm, chỉ cần cải bắp có giá bình quân 5 nghìn đồng/kg, cũng 
cho giá trị bình quân 500 triệu/ha/năm, trừ chi phí cho thu nhập từ 300 - 400 triệu 
đồng/ha/năm. 

Ông Lưu Ngọc Quyến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông lâm nghiệp 
miền núi phía Bắc nhấn mạnh: Với lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm, các vùng 
rau của Vân Hồ và Mộc Châu của Sơn La có ưu thế lớn nhất là có thể luân canh 
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sản xuất được các loại rau ôn đới trái vụ như cải bắp, cà chua, đậu, rau ăn lá các 
loại, bầu bí... Đến nay, bà con đã có thể làm chủ được kỹ thuật để trồng được từ 3 
vụ rau quanh năm. 

Nhờ sản xuất được các loại rau ôn đới ngay cả trong mùa hè, nên các loại 
rau của Sơn La có giá bán rất cao, đặc biệt là trong các tháng từ tháng 5 tới tháng 
9 hàng năm, khi mà các vựa rau lớn tại các tỉnh miền xuôi đã hết vụ sản xuất các 
loại rau ôn đới. Giá cải bắp từ tháng 5 tới tháng 10 hàng năm bán tại ruộng của 
các vùng rau ở Vân Hồ, Mộc Châu thường dao động thấp nhất từ 5 - 6 nghìn 
đồng/kg, cao điểm trong các tháng 7 - 9 hàng năm có lúc lên 13 - 14 nghìn 
đồng/kg. Đặc biệt, cà chua trái vụ có năm cho thu nhập hàng tỷ đồng/ha/năm. 

ĐÃ CÓ GẦN 1.400HA RAU VIETGAP VỚI 21 CHUỖI CUNG ỨNG 

Theo UBND tỉnh Sơn La, đến năm 2019, diện tích rau của Sơn La đã vươn 
lên gần 9.600ha, sản lượng đạt hơn 131.000 tấn. Trong đó, gần 1.400ha rau được 
chứng nhận VietGAP với 21 chuỗi cung ứng rau an toàn cho thị trường. 

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Lê Quốc 
Doanh đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La, theo đó đồng ý chỉ đạo các đơn vị của 
Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Sơn La 
nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ tỉnh Sơn La khai 
thác tiềm năng, lợi thế của sản xuất rau, nhất là rau trái vụ của tỉnh. 

Với hiệu quả to lớn từ dự án Aciar, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết Bộ 
Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn đã đồng ý triển khai tiếp dự án Great do Chính 
phủ Úc tài trợ (kéo dài đến năm 2021) nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ 
sản xuất cũng như chuỗi giá trị cho các vùng rau của tỉnh Sơn La... 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với 
tỉnh Sơn La trong việc triển khai các chương trình nhằm nâng cao hơn nữa trình độ 
sản xuất cho nông dân, hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất tới tiêu thụ, đẩy mạnh 
thu hút các nhà máy chế biến sâu, thu hút các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ rau tại 
các hệ thống siêu thị trong nước nhằm tăng hơn nữa giá trị cho sản xuất rau của 
tỉnh Sơn La... 
 

18. PV. MỞ LẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ GIAN LẬN THI CỬ Ở SƠN 
LA / PV // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 20/5/2020.- Số 101.- Tr.6. 
 

Ngày 21/5 tới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La sẽ mở lại phiên tòa xét xử 
sơ thẩm vụ án Trần Xuân Yến và đồng phạm về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn 
trong khi thi hành công vụ trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại địa 
phương. Theo đó, tòa đã tiến hành triệu tập 3 bị cáo tại ngoại và trích xuất 9 bị cáo 
tại Trại Tạm giam Công an tỉnh và 87 người liên quan, người làm chứng. Có 15 
luật sư sẽ tham gia bào chữa tại phiên tòa. 

Trước đó, ngày 15/10/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa 
xét xử vụ gian lận thi tại Sơn La, tuy nhiên, nhiều người làm chứng, người liên 
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quan đã vắng mặt, trong đó có ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. 

Để phiên tòa xét xử đúng người, đúng tội, tránh oan sai, Tòa án Nhân dân 
tỉnh Sơn La đã đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp tạo điều kiện cho những 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng có điều kiện thuận lợi 
nhất tham gia phiên tòa. Đối với những trường hợp cố tình vắng mặt mà không vì 
lý do hoặc không do trở ngại khách quan, và việc vắng mặt gây trở ngại cho việc 
xét xử có thể bị dẫn giải. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, vụ án này có 12 bị 
can được đưa ra xét xử, trong đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” theo khoản 1, khoản 2, Điều 356, Bộ luật 
Hình sự. Bảy bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” theo 
khoản 2 và khoản 4, Điều 364, Bộ luật Hình sự. 

Tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tỉnh Sơn La, 12 người vì 
động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ nên cùng nhau nhận thông tin, tác động nâng 
điểm cho 44 thí sinh. Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga khi thực hiện nhiệm vụ đã nhận 
1,04 tỷ đồng của Trần Văn Điện để nâng điểm cho 4 thí sinh. Bị can Lò Văn Huynh 
là phó ban chấm thi nhưng khi làm nhiệm vụ đã thỏa thuận, nhận 1,3 tỷ đồng từ Lò 
Thị Trường và Nguyễn Minh Khoa để nâng điểm cho 3 thí sinh. 

Hành vi của Nga và Huynh bị cáo buộc phạm tội “Nhận hối lộ”. Với số tiền 
nhận hơn 1 tỷ đồng, 2 bị can bị truy tố tới mức tử hình. 

Trong khi đó, bị can Cầm Thị Bun Sọn trước khi chấm thi trực tiếp thỏa 
thuận và nhận nâng điểm cho con trai bị can Hoàng Thị Thành với giá 440 triệu 
đồng. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  




