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01. Lê Trung Đông. CHIẾN SỸ NUÔI QUÂN GIỎI Ở BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 
HUYỆN MỘC CHÂU / Lê Trung Đông // Quân khu 2.- Tháng 6/2020.- Số 1092.- 
Tr.1,2. 

 

 Cuộc vận động “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 
nhiều năm qua đã đi vào cuộc sống của mỗi cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn 
huyện Mộc Châu (Sơn La). Điển hình trong cuộc vận động này tại ban chỉ huy 
quân sự huyện là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Niên, 
quản lý bếp ăn của đơn vị. 
 Sinh ra và lớn lên tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, năm 
1995, Nguyễn Văn Niên tình nguyện nhập ngũ và trở thành chiến sỹ Trường Quân 
sự tỉnh Sơn La. Tháng 1 năm 1996, anh là nhân viên quản lý Tiểu đoàn 1, Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh Sơn La. Từ tháng 8 năm 2013 đến nay, anh công tác tại Ban Chỉ 
huy Quân sự huyện Mộc Châu. 
 Mặc dù khi chuyển sang làm nhân viên nấu ăn sẽ gặp khó khăn vì bản thân 
anh không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này, anh lại chưa bao giờ phải lo cho bữa 
ăn đông người đến vậy; trong khi đó, gia đình anh thời điểm này vẫn còn eo hẹp về 
kinh tế, con còn nhỏ, nhà thì vẫn còn phải đi thuê. Gạt bỏ mọi băn khoăn, anh nghiêm 
chỉnh chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và toàn tâm, toàn ý cho nhiệm vụ mới. 

 Những ngày đầu chuyển sang làm “đầu bếp”, Nguyễn Văn Niên đã gặp rất nhiều 
khó khăn, vì không có chuyên môn. Để vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, anh đã cố gắng 
học hỏi và tìm tòi trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 Thành công không bao giờ ngoảnh mặt với người nhiệt huyết, các món ăn do 
Nguyễn Văn Niên chế biến được đồng đội đánh giá từ mức “ăn được” chuyển sang mức 
“ăn ngon”. Mặc dù không qua đào tạo lớp nấu ăn nào nhưng tay nghề chế biến của 

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Niên cũng không thua kém gì 
những đầu bếp chuyên nghiệp. Vì thế cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đều thích ăn cơm tại 
cơ quan. 
 Với nhiệm vụ là người quản lý bếp, cũng như trước đó là nhân viên nấu ăn, 
những công việc mà có người nghĩ rằng có thể dễ dàng “biến của chung thành của 
riêng”, nhưng với Nguyễn Văn Niên thì khác. Anh luôn xác định đặt lợi ích tập thể lên 
trên lợi ích cá nhân, với tiêu chí: Bữa ăn cho bộ đội trước khi ngon phải đủ (đủ tiêu 
chuẩn, đủ dinh dưỡng). Để thực hiện được tiêu chí đó, anh luôn chú trọng tuân thủ các 
quy định về quản lý việc xuất nhập lương thực, thực phẩm, chất đốt, bảo đảm có sự 
giám sát của trực ban và chỉ huy đơn vị. 

 Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Niên chia sẻ: Đối với trách 
nhiệm của người đầu bếp thì chất lượng bữa ăn và sự an toàn vệ sinh thực phẩm là trên 
hết. Vì thế bếp núc, dụng cụ phải được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát; thực 
phẩm chế biến phải đảm bảo an toàn. Để bảo đảm bữa ăn cho bộ đội với mức tiền ăn 
biến động tăng trong điều kiện huyện là địa bàn du lịch trọng điểm là một yêu cầu khó 
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khăn. Để tìm thực phẩm ổn định phục vụ nhu cầu của đơn vị, sáng sáng anh chịu khó 
dậy sớm ra chợ mua được thực phẩm tươi và giá cả lại thấp hơn. Cũng nhờ có nguồn 
thực phẩm giá rẻ mà nhiều khi chi không hết số tiền ăn theo tiêu chuẩn nhưng đã đảm 
bảo bữa ăn cho bộ đội, số tiền chênh lệch ấy anh đều báo cáo trung thực với chỉ huy đơn 
vị, đem số tiền đó đóng góp nâng cao chất lượng bữa ăn cho anh em, đồng chí. Bên 
cạnh đó, anh còn áp dụng công nghệ thông tin vào việc làm sổ sách, qua đó rút ngắn 
thời gian làm sổ, tăng tính minh bạch trong chi tiêu, tiện lợi cho việc kiểm kê. 
 Đại úy Bùi Văn In, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện nhận xét: Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Niên là 
người có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết. Mặc dù không qua đào tạo lớp nấu ăn nào 
nhưng tay nghề chế biến của đồng chí cũng không thua kém gì những đầu bếp chuyên 

nghiệp. Nhờ Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Niên nuôi quân giỏi 
đã góp phần để đơn vị luyện quân tốt. Hằng năm tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị luôn đạt 
trên 99,34%. Kết quả huấn luyện của đơn vị được giữ vững và nâng cao, được lãnh đạo, 
chỉ huy các cấp đánh giá cao. 

 5 năm qua, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Niên đã cùng 
đồng đội làm tốt công tác đón tiếp 368 đoàn với hơn 2.000 lượt khách công tác, làm việc 
tại ban chỉ huy quân sự huyện. Các hội nghị tập huấn, huấn luyện do đơn vị tổ chức bảo 
đảm an toàn, không xảy ra ngộ độc hay khiếu kiện về tiêu chuẩn ăn hàng ngày. 
 

02. Đặng Thị Thảo Lan. SƠN LA: CHỦ ĐỘNG NGĂN NGỪA MÂU THUẪN 
PHÁT SINH, XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA TRONG DOANH 
NGHIỆP / Đặng Thị Thảo Lan // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 
15/6/2020.- Số 624.- Tr.68-69. 

 

Với nhận thức xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ 
trong doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát 
triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chủ 
động ngăn ngừa những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh, xây dựng quan hệ 
lao động hài hòa, tốt đẹp trong doanh nghiệp. 
 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP TRONG 
XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Sơn La có 3.014 doanh nghiệp trong 
nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các chi nhánh văn phòng đại diện 
với tổng số hơn 57 nghìn lao động. Chất lượng nguồn lao động của tỉnh tuy đã 
được cải thiện nhưng do các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chủ yếu hoạt 
động trong các ngành nghề như: Chế biến nông, lâm sản; khai thác khoáng sản, 
xây dựng, vận tải... nên việc sử dụng nhiều lao động phổ thông, chưa qua đào 
tạo còn khá phổ biến. Tỷ lệ lao động là người dân tộc chiếm khoảng 80% so với 
tổng số lao động, trình độ văn hóa còn thấp, ý thức hiểu biết pháp luật của người 
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lao động chưa cao. Việc tuân thủ pháp luật lao động của một số người sử dụng 
lao động chưa nghiêm túc, chưa thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, quyền 
lợi cho người lao động, do đó việc thực hiện pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh 
Sơn La còn gặp không ít khó khăn. 

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 
bộ trong tình hình mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã xây dựng các chương 
trình, kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét 
trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành về xây dựng quan hệ lao 
động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Ngày 11/3/2020, UBND tỉnh Sơn La đã ban 
hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37- 
CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư. Kế hoạch số 68 xác định những nội 
dung, nhiệm vụ và phần việc cụ thể từng sở, ban, ngành cần phải thực hiện để 
xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh và một trong những nội dung quan trọng là nâng cao hiệu quả phối hợp 
của các cơ quan quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong 
việc xây dựng quan hệ lao động; phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, đặc biệt 
là tổ chức công đoàn và Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh trong việc bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của các thành viên trong quan hệ lao động. 

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo 
hiểm Xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai, hướng dẫn thực hiện Bộ 
luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật An toàn 
vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động. Phối hợp với Bảo hiểm 
xã hội tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao 
động và bảo hiểm xã hội; phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên 
theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan 
hệ lao động, không để tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công. 

Các cấp công đoàn cần thực hiện tốt các hoạt động của mình trong vai trò 
là đại diện của tập thể người lao động, thường xuyên theo dõi tình hình lao 
động, việc làm tại các doanh nghiệp, phối hợp tổ chức hội nghị người lao động; 
hỗ trợ doanh nghiệp đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia kiểm 
tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động đối với người lao động, thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, tư 
vấn pháp luật cho người lao động. Triển khai các hoạt động nâng cao trình độ 
học vấn, ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho 
người lao động. Triển khai thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành 
lập tổ chức công đoàn ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, đặc 
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biệt là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Cùng với đó, phối hợp với 
các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh 
trong quan hệ lao động, ngăn chặn, giảm nguy cơ xảy ra đình công, bảo đảm an 
ninh trật tự an toàn xã hội trong các cuộc ngừng việc tập thể, đình công. 

Sở Tư pháp tư vấn phương pháp, hình thức, nội dung thực hiện để cơ 
quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn 
Lao động tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo 
dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các 
loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nội vụ phối hợp với Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đại 
diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động theo quy định của 
pháp luật. 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tập trung vào quyền lợi, 
trách nhiệm và nghĩa vụ của người tham gia, đảm bảo cho người lao động tiếp 
cận thông tin một cách đầy đủ và chính xác về chính sách bảo hiểm xã hội; Giải 
quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao 
động. Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội; phát hiện và đề nghị xử lý các hành 
vi nợ, gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 
liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện và tổ chức kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật lao động ở địa phương; Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đến các cơ quan, 
thường xuyên theo dõi, kịp thời phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết các 
vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để xảy ra tranh 
chấp kéo dài tại địa phương... 
 THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG QUAN 
HỆ LAO ĐỘNG 

Để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý Nhà nước và các chính sách hỗ trợ xây dựng 
quan hệ lao động được tăng cường và tổ chức thực hiện có hiệu quả như: Cơ chế 
đối thoại, thương lượng, thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động về 
việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi, mức lương tối thiểu 
đảm bảo mức sống của người lao động... 

Tỉnh cũng khuyến khích các cấp công đoàn, hiệp hội, tổ chức đại diện 
người sử dụng lao động đề xuất, tham gia hoàn thiện các quy định về quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng 
lao động trong các hoạt động đối thoại tại doanh nghiệp và tham gia hoàn thiện 
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các cơ chế về quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm các 
tranh chấp lao động được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả, đúng quy 
định của pháp luật. Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 
149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3 
Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm 
việc, về thực hiện thương lượng, ký kết, thực thi thỏa ước lao động, nội quy lao 
động theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác 
thông tin, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động để các bên có cơ 
sở đối thoại, thương lượng. 

Các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 
luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn được chú trọng, nội dung và 
phương thức thanh tra, kiểm tra được đổi mới để nâng cao ý thức tuân thủ pháp 
luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Hoạt động thanh, kiểm tra tập 
trung vào các nội dung: Tuyển dụng, sử dụng lao động, chính sách tiền lương, 
tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm 
đau, thai sản; an toàn vệ sinh lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 
làm việc; thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động 
trong doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. 
Củng cố lực lượng thanh tra lao động phù hợp với số lượng doanh nghiệp thực 
tế tại địa phương; thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết những vướng 
mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp 
kéo dài dẫn tới đình công. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các doanh 
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp dân doanh cũng được tỉnh quan tâm thực 
hiện có hiệu quả bằng nhiều hình thức phù hợp, trực tiếp đến người lao động và 
người sử dụng lao động; có kế hoạch bố trí kinh phí một cách phù hợp để phục 
vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động theo các quyết định, 
kế hoạch, đề án của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Sơn La. Tháng 3/2020, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 49 về 
tuyên truyền, phố biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người 
lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, Sở bố trí 315 
triệu đồng để tổ chức 2 hội nghị hướng dẫn những nội dung cơ bản của Bộ Luật 
Lao động năm 2012; phổ biến những điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi bổ 
sung năm 2019 cho khoảng 150 người sử dụng lao động và người lao động làm 
việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và hoạt động kiểm tra, giám sát công 
tác quản lý Nhà nước, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật lao động ở một số huyện trên địa bàn tỉnh. 
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Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp 
tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, tổ chức, thời gian qua, trên địa bàn 
tỉnh Sơn La không xảy ra các vụ đình công, tranh chấp lao động nghiêm trọng, 
gây hậu quả lớn. Tin rằng, với việc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng hài hòa, ổn định, quyền và lợi ích của người lao 
động được bảo đảm, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh.  
 

03. Quang Tuấn. CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC BÌNH 
ĐẲNG GIỚI Ở SƠN LA / Quang Tuấn // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 
15/6/2020.- Số 624.- Tr.70-71. 
 

Sơn La là một tỉnh miền núi cao, biên giới, nơi sinh sống của 12 dân 
tộc anh em, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 83,51%, điều kiện tự 
nhiên, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh đã có nhiều nỗ 
lực trong công tác bình đẳng giới, từng bước nâng cao vị thế, vai trò của 
phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 
 TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ VÀO CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ, 
LÃNH ĐẠO 

Tính đến cuối năm 2019, dân số toàn tỉnh Sơn La là 1.252.646 người, 
trong đó nữ là 617.661 người, chiếm 49,3%. Toàn tỉnh có 12 dân tộc chủ yếu, 
trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 83,51%. Thực hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm tới việc thực hiện các mục tiêu bình 
đẳng giới và ngày càng có những bước chuyển mới. UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện một cách 
nghiêm túc và có hiệu quả chiến lược, chương trình Quốc gia về bình đẳng giới 
giai đoạn 2011 - 2020, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ 
và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và trong gia đình, 
góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Trong những năm qua, công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ 
nói riêng luôn được cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm. Từng 
cơ quan, đơn vị, địa phương khi có nhu cầu bố trí sử dụng, bổ nhiệm, giới thiệu 
cán bộ ứng cử... đều quan tâm lựa chọn cán bộ nữ và có biện pháp tạo nguồn đa 
dạng, thiết thực. 

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động thực hiện nghiêm túc, chặt 
chẽ, đúng quy trình, quy định, chất lượng ở tất cả các bước thực hiện; đảm bảo 
số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ, dân tộc, cơ cấu 3 độ tuổi, đồng bộ ở cả 3 cấp 
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(cấp cơ sở, huyện, tỉnh); lấy quy hoạch cấp dưới để xây dựng quy hoạch cấp 
trên; mở rộng dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nguồn đưa vào quy hoạch. 

Trong quy hoạch cán bộ, tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch các chức danh cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt tăng dần qua các năm. Từ tỷ lệ nữ trong quy hoạch tăng và có 
chất lượng dẫn tới kết quả bố trí, phân công nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý, 
tỷ lệ nữ cũng tăng dần, có ủy viên ban thường vụ là nữ, nữ cán bộ chủ chốt của tỉnh, 
nữ là đại biểu Quốc hội; tỷ lệ nữ HĐND cấp tỉnh và cấp huyện đều đạt và vượt mức 
quy định mức tối thiểu 35%; có trên 65% các sở, ban ngành và tương đương có nữ 
lãnh đạo chủ chốt. 

Tỉnh Sơn La cũng luôn quan tâm đến các hoạt động nhằm nâng cao năng lực 
cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt đối với lãnh đạo trẻ, nữ lãnh đạo 
là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, phần lớn 
cán bộ, công chức, viên chức nữ đều tiếp thu, vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng 
được trang bị, đảm bảo hiệu quả công việc sau đào tạo, tạo nền tảng cho cơ hội thăng 
tiến trong sự nghiệp. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 597 cơ sở giáo dục, trong đó 229 trường mầm non; 97 
trường tiểu học, 146 trường tiểu học - trung học cơ sở, 81 trường trung học cơ sở, 13 
trường trung học cơ sở - trung học phổ thông, 30 trường trung học phổ thông và 01 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh hiện có 
22.983 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó nữ là 15.771 người, chiếm tỷ lệ 
68,62%. Nữ cán bộ quản lý là 1.016 người, chiếm 58,63%. Với số lượng đông đảo, 
nữ cán bộ, giáo viên trong ngành luôn là lực lượng nòng cốt để triển khai và thực 
hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi 
đua, các cuộc vận động lớn của ngành. Tổng số nhân lực ngành y tế tỉnh Sơn La năm 
2020 là 4.588 người, trong đó nữ là 2.733 người, chiếm tỷ lệ 60,94%, đóng vai trò 
quan trọng trong thực hiện sứ mệnh khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân 
trong tỉnh. 

Tổng kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới của tỉnh Sơn La giai đoạn 
2011 - 2020 là hơn 31 tỷ đồng, trong đó: Chương trình mục tiêu hơn 3 tỷ đồng; ngân 
sách địa phương gần 28 tỷ đồng. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật 
Bình đẳng giới, gắn nội dung bình đẳng giới trong triển khai công tác gia đình và 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các cấp, các ngành đã 
chủ động rà soát, đánh giá tình hình gia đình tại địa phương, rà soát, thống kê các vụ 
bạo lực gia đình trong toàn tỉnh; tuyên truyền, vận động bà con nhân dân xóa bỏ các 
hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. 

Bộ máy thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ từ tỉnh đến cơ 
sở đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp triển khai các giải pháp đề ra trong 
chiến lược và kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện 
Luật Bình đẳng giới, các chương trình, kế hoạch được triển khai thực hiện thường 
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xuyên đã tạo được hiệu ứng tích cực trong việc nhân rộng những mô hình, hoạt động 
tốt và được lãnh đạo các ngành, các cấp kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, 
hạn chế trong triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. 
 THU HẸP KHOẢNG CÁCH GIỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ, LAO ĐỘNG, VIỆC 
LÀM 

Từ năm 2011 - 2019, tỉnh Sơn La đã tạo việc làm mới cho 84.682 lao động, 
đạt 99,5% so với kế hoạch đề ra. Tình hình phân bổ, sử dụng lao động đã có chuyển 
biến rõ nét theo hướng tăng tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và 
dịch vụ, giảm dần tỷ lệ lao động trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Giai đoạn 
2016 - 2019 tỉnh đã chuyển đổi và tạo việc làm cho 85.400 lao động đạt, 100,4% so 
với kế hoạch đề ra. 

Các hoạt động giao dịch việc làm nhằm đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, 
phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm và giao dịch việc làm online, tư vấn 
định hướng giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên mới ra trường, người 
khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ... Giai đoạn 2016 -2019, Trung tâm Dịch 
vụ việc làm tỉnh đã tư vấn việc làm cho 37.775 lượt người, giới thiệu và cung ứng 
lao động cho 8.709 người. 

Năm 2020, tỉnh Sơn La có khoảng 2.590 doanh nghiệp, 670 hợp tác xã và 8 
liên hiệp hợp tác xã. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo việc làm 
bền vững cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ, công tác đào tạo nghề, chuyên 
môn, kỹ thuật được tỉnh quan tâm triển khai một cách đồng bộ, hợp lý. Công tác 
tuyên truyền vận động nữ giới tham gia học nghề được thực hiện thường xuyên, các 
ngành nghề đào tạo ngày càng phong phú, đa dạng. Tỷ lệ lao động nữ nông thôn của 
tỉnh được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 54%. 

Giai đoạn 2011 - 2020, tổng số lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh được hỗ 
trợ đào tạo nghề là: 122.695 người, trong đó lao động nữ là: 66.255 người, chiếm 
54% với các hình thức đào tạo; trong đó, đối tượng lao động nông thôn thuộc diện hộ 
nghèo, dân tộc thiểu số, chính sách, người tàn tật được ưu tiên. Công tác đào tạo 
cũng chú trọng những ngành nghề mới phù hợp với định hướng là thế mạnh của từng 
địa phương, nhất là phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

Tỉnh đã triển khai thực hiện lồng ghép chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết 
việc làm (Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về 
chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm) với chiến lược Quốc gia 

về bình đẳng giới. Chương trình vay vốn giải quyết việc làm đã góp phần giải quyết 
được nhiều việc làm, qua đó giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định đời sống cho những hộ 
gia đình chưa có việc làm, đặc biệt là những hộ lao động nữ gặp hoàn cảnh khó khăn. 

Về chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 
đã có các giải pháp huy động nguồn vốn, phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn 
thể, các huyện, thành phố củng cố các tổ tiết kiệm vay vốn, tăng cường các hoạt 
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động tuyên truyền, phổ biến về chính sách vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để 
nguồn vốn ưu đãi nhanh chóng đến được với hộ nghèo, chị em phụ nữ có hoàn cảnh 
khó khăn, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. 

Về vốn vay hỗ trợ việc làm, giai đoạn 2011 - 2015 đã cho vay gần 151,2 tỷ 
đồng với 11.451 lao động được hỗ trợ, tạo việc làm, trong đó khoảng 5.679 lao động 
nữ, chiếm 49,6% dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2019, đã 
cho vay gần 296 tỷ đồng với 10.078 lao động được hỗ trợ, tạo việc làm, trong đó có 
4.998 lao động nữ, chiếm 49,6% dân số trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ hộ nghèo do 
phụ nữ làm chủ hộ có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các nguồn quỹ tín dụng đạt 
100%. 

Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ được đa số các đơn 
vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc, ngoài các nội dung được quy định trong 
Bộ Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Nghị định số 85/2015/NĐ-CP, 
nhiều đơn vị đã có các chính sách để cải thiện điều kiện lao động và công tác chăm 
sóc sức khỏe đối với lao động nữ như: Xây dựng nhà tắm riêng, phòng thay đồ riêng 
cho chị em phụ nữ; cấp phát quần áo, trang thiết bị bảo hộ lao động; trang bị công 
nghệ mới nhằm khắc phục các yếu tố độc hại trong môi trường làm việc, nhằm đảm 
bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Trong 
quá trình xây dựng và thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thỏa 
thuận về quyền lợi, nghĩa vụ giữa các bên, đặc biệt là đối với lao động nữ đã được 
quan tâm hơn. Một số trường hợp lao động nữ được hưởng trợ cấp khi nghỉ để chăm 
sóc con ốm, được giảm giờ làm việc trong tuần, tăng số ngày nghỉ hàng năm, linh 
động trong nghỉ việc riêng, thưởng từ lợi nhuận, năng suất; hỗ trợ tiền ăn giữa ca, 
tặng quà mừng ngày lễ tết, ngày mùng 8/3, ngày 20/10. 

Nhìn chung, khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm trên 
địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng được thu hẹp; phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ 
người dân tộc thiểu số có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các nguồn lực kinh tế, thị 
trường lao động, qua đó tự chủ hơn về kinh tế, vị thế, vai trò trong gia đình và ngoài 
xã hội từng bước được nâng cao.  
 

04. Trần Minh Ngọc. HUYỆN THUẬN CHÂU: QUYẾT TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI 
DÂN GIẢM NGHÈO, PHÁT TRIỂN SINH KẾ / Trần Minh Ngọc // Tạp chí Lao 
động và xã hội.- Ngày 01 - 15/6/2020.- Số 624.- Tr.72-73. 
 

Là một huyện vùng cao, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Sơn La, có địa 
hình phức tạp bị chia cắt bởi khe núi sâu, huyện Thuận Châu luôn nằm trong 
diện vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, 
được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo, kinh 
tế của huyện từng bước đi lên, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được 
cải thiện. 
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Theo thống kê, năm 2018 toàn huyện có 14.852 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 39,98% 
so với tổng số hộ và 6.923 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 18,63% so với tổng số hộ. 
Trong đó, có tới 98% số hộ nghèo là các gia đình dân tộc thiểu số, 2% còn lại là các 
hộ thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội và đối tượng chính sách người có công. Đa 
số hộ nghèo trong huyện là người dân tộc thiểu số có dân trí thấp, không có vốn làm 
ăn, sống ở miền núi và vùng sâu vùng xa, chưa có điều kiện tiếp cận với các chính 
sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước kịp thời, cơ chế thực hiện chính sách giảm 
nghèo chưa phù hợp với đặc thù vùng miền và đặc điểm văn hóa, tập quán của người 
dân. Còn lại là các đối tượng chính sách, người yếu thế không có điều kiện về mặt 
sức khỏe, không có vốn đầu tư, các chương trình hỗ trợ giảm nghèo còn phân tán, 
chưa đồng bộ, chưa tới được đúng người. 

Nắm được tình hình trên, năm 2019, huyện Thuận Châu trên cơ sở các văn 
bản quy phạm pháp luật về giảm nghèo của Chính phủ, của các bộ, ngành Trung 
ương và tình hình thực tiễn của địa phương, UBND huyện ban hành các văn bản cụ 
thể hóa việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 
vững trên địa bàn huyện. Các chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo cụ thể đã được HĐND, 
UBND huyện giao ngay từ đầu năm để các địa phương thực hiện kịp thời; các ngành 
thành viên Ban Chỉ đạo huyện chủ động, triển khai thực hiện các chính sách về giảm 
nghèo do đơn vị phụ trách; các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai 
công tác giảm nghèo trên địa bàn. 

Để đảm bảo công tác giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ và có 
kết quả trung thực, huyện Thuận Châu cũng chú trọng nâng cao năng lực giám sát, 
rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. 
Năm 2019, toàn huyện có 366 đại biểu là thường trực UBND, công chức lao động 
- thương binh và xã hội, cộng tác viên công tác xã hội và 50% số trưởng bản, tiểu 
khu của các xã, thị trấn đã được tham gia 02 lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực 
giám sát, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong diện được hỗ trợ từ các chương 
trình giảm nghèo trên địa bàn. Ban Chỉ đạo 3478 của huyện được phân công 
nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện cuộc điều tra, rà soát tại 
địa bàn được phân công phụ trách; phòng lao động - thương binh và xã hội được 
giao là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm in ấn tài liệu, biểu mẫu điều tra; tập huấn 
nghiệp vụ, quy trình điều tra cho thành viên ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã, chịu 
trách nhiệm tổng hợp kết quả điều tra của các xã, thị trấn trình UBND huyện thẩm 
định, phê duyệt, báo cáo theo quy định. 

Theo đó, UBND huyện cũng đã áp dụng và thực hiện hiệu quả các dự án 
hỗ trợ giảm nghèo thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên 
giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Cụ thể, vốn đầu tư hỗ trợ cơ 
sở hạ tầng là 27.780 triệu đồng, trong đó phân bổ 2.488 triệu đồng cho 08 dự án 
chuyển tiếp (gồm 03 công trình nước sinh hoạt, 04 công trình giao thông, 01 công 
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trình nhà văn hóa); 25.292 triệu đồng làm kinh phí đầu tư, xây mới 21 công trình 
(04 công trình thủy lợi, 06 công trình giao thông, 02 công trình nước sinh hoạt, 07 
công trình nhà lớp học, 02 công trình kè chống sạt lở). Các công trình đều được 
ban quản lý dự án hoặc UBND xã tiếp nhận hoặc làm chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ 
thi công và hoàn thành đúng tiến độ. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cũng đã ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ 
thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn thẩm định danh sách các hộ gia đình đăng ký tham gia các dự án hỗ 
trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với 
kinh phí được giao là 9.032 triệu đồng. Tổng cộng có 27/27 dự án đã được phê 
duyệt với tổng số 950 hộ gia đình đăng ký tham gia (gồm: 610 hộ nghèo, 244 hộ 
cận nghèo, 96 hộ mới thoát nghèo). Kinh phí giải ngân, thanh toán là 7.039 triệu 
đồng, bằng 100% kế hoạch vốn giao. Đồng thời có 52 công trình (gồm 26 công 
trình giao thông, 08 công trình thủy lợi, 13 công trình nước sinh hoạt, 05 công 
trình nhà văn hóa) đã được duy tu, bảo dưỡng kịp thời với kinh phí 1.993 triệu 
đồng. Ngoài ra, 47 hộ thuộc các xã Chiềng Ly, xã Bon Phặng, xã Muổi Nọi có địa 
bàn nằm ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 cũng được UBND huyện 
quan tâm và hỗ trợ giảm nghèo, phát triển sinh kế. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò 
cái sinh sản, tổng kinh phí thực hiện là 840,150 triệu đồng; trong đó: Ngân sách 
Nhà nước là 462 triệu đồng, vốn đối ứng của người dân là 378,150 triệu đồng. 

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác giảm nghèo, cuối 
năm 2019, huyện Thuận Châu còn 12.812 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 34,03% so với 
tổng số hộ (giảm 5,95% so với kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2018); 6.983 hộ 
cận nghèo, chiếm tỷ lệ 18,55% so với tổng số hộ (giảm 0,08% so với kết quả điều 
tra, rà soát cuối năm 2018). Nhìn chung, số hộ nghèo và cận nghèo có giảm nhẹ 
so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự nỗ lực trong công tác giảm nghèo của lãnh 
đạo huyện cũng như bản thân các hộ nghèo và cận nghèo tham gia các chương 
trình hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất. Các nội dung hỗ trợ đều được công khai, 
dân chủ từ cơ sở, lấy ý kiến từ các bản, người dân và lựa chọn bình xét theo thứ tự 
ưu tiên nên nội dung đầu tư hỗ trợ cơ bản bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu nguyện 
vọng của người dân, được nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Bên cạnh đó, 
việc phân cấp cho xã làm chủ các chương tình dự án được huyện quan tâm thực 
hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Kết quả 
thực hiện đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tập 
quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, người dân đã biết áp dụng kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế 
hộ gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và tiến tới thoát 
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nghèo bền vững. Cuối năm 2019, huyện Thuận Châu có 01 xã (Tông Lạnh) 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo qua điều tra, rà soát hàng năm đều giảm nhưng 
vẫn còn cao hơn so với bình quân chung của cả tỉnh; chênh lệch tỷ lệ hộ nghèo 
giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu 
số còn lớn; kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, nguy cơ tái nghèo cao. Số 
lượng xã nghèo nhiều (năm 2019, huyện có 22/29 xã thuộc diện đầu tư của 
Chương trình 135). Ngoài các nguyên nhân khách quan như điểm xuất phát của 
nền kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu địa 
hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, dân cư ở rải rác, ở vùng cao rất khó 
cho việc thực hiện đầu tư có trọng điểm, còn do những sơ sót, hạn chế tới từ 
chính người thực hiện chính sách lẫn người được thụ hưởng. Việc lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, một số cơ sở chưa kịp thời; 
các cơ sở xã chưa xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp giảm nghèo cụ thể cho 
từng nhóm hộ nghèo; công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của ban chỉ đạo 
giảm nghèo chưa thường xuyên; bộ máy tổ chức cán bộ, công chức làm công tác 
giảm nghèo chưa hoàn thiện, chưa chuyên trách, năng lực chưa đáp ứng yêu 
cầu... về phía đối tượng, do các chính sách hỗ trợ, liên quan đến lợi ích trực tiếp 
của hộ nghèo, bản và xã nghèo, kể cả chế độ của người dân và cán bộ ở xã 
nghèo, từ đó làm mất đi động lực phát triển, tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại, không 
muốn thoát nghèo trong một bộ phận hộ nghèo. 

Nhằm khắc phục các thiếu sót, khó khăn kể trên, năm 2020, huyện Thuận 
Châu quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người 
nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và trong 
các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo 
bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực 
hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 
2020; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng 
có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để 
thoát nghèo, vươn lên khá giả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách: Hỗ 
trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho 
người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ thuộc 
nội dung giảm nghèo đa chiều, như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, 
thông tin; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đẩy mạnh 
xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các xã nghèo, bản đặc biệt khó khăn; áp 
dụng cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật 
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không phức tạp, Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư một phần kinh phí, phần còn lại do 
nhân dân đóng góp, có sự tham gia giám sát của nhân dân; thực hiện cơ chế hỗ trợ 
trọn gói về tài chính, phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở...  
 

05. Thu Hương. HUYỆN MAI SƠN: TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP 
PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM / Thu Hương // Tạp chí Lao động và xã 
hội.- Ngày 01 - 15/6/2020.- Số 624.- Tr.74-75. 

 

Thời gian qua, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn 
mại dâm được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) 
quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, nhờ đó đã góp phần 
đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. 

Trong năm 2019, tình hình về tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện Mai Sơn 
có chiều hướng giảm về bề nổi, không còn hoạt động như những năm trước đây 
nhưng tính chất của đối tượng có tinh vi hơn. Tuy nhiên, do tính chất hoạt động 
của loại tội phạm này rất tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh trá 
hình như: Nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke..., các đối tượng thường ở địa bàn 
khác đến hoạt động lưu động trong thời gian ngắn không có nơi ở cố định gây khó 
khăn cho công tác quản lý, điều tra nắm bắt triệt phá. Theo thống kê của cơ quan 
công an và UBND cấp xã, số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại 
dâm toàn huyện là 280 cơ sở (trong đó nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ là: 60 cơ sở; 
nhà hàng karaoke, cơ sở massage, cà phê là: 220 cơ sở); số nhân viên nữ làm tại 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ là 247 người. Các cơ sở kinh doanh, hoạt động đều 
đã thực hiện ký cam kết với UBND cấp xã không để xảy ra tệ nạn mại dâm. 

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La về phòng, chống mại dâm năm 
2019, UBND huyện Mai Sơn đã ban hành kế hoạch về phòng, chống mại dâm 
năm 2019; công văn về việc thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện việc ký 
cam kết giữa chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ với UBND xã, thị trấn nơi cơ 
sở kinh doanh dịch vụ hoạt động về việc không để tệ nạn mại dâm xảy ra ở cơ sở 
mình; công văn về việc báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 
tháng đầu năm 2019; báo cáo về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 
năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng thời chỉ đạo các 
phòng, ban chuyên môn tổ chức triển khai một cách nghiêm túc Chỉ thị số 
22/2013/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp 
luật khác về phòng, chống mại dâm đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
và nhân dân. 

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về phòng, 
chống mại dâm, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các 
xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm gắn với việc 
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phòng, chống và kiểm soát ma túy, phòng chống HIV/AIDS đến mọi người dân, 
đồng thời xác định công tác giáo dục tuyên truyền đặt lên hàng đầu. Theo đó, 
UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 22/2013/CT-TTg 
ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ 
và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay và các văn bản của 
tỉnh, huyện liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm trên hệ thống loa phát 
thanh, thực hiện truyền thông lồng ghép qua các hội nghị giao ban cấp xã, bản. 
Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động 
mại dâm thực hiện ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống mại dâm 
với UBND cấp xã, thị trấn. Đối với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tổ chức 
tuyên truyền bằng hình thức panô, phát tờ rơi; thực hiện lồng ghép tuyên truyền 
với 120 tin và 18 phóng sự về phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và 
tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn toàn huyện. 

Thực hiện công tác kiểm tra của cơ quan chức năng và đội kiểm tra liên 
ngành 178 huyện, năm 2019, đội kiểm tra liên ngành đã phối hợp công an huyện 
rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn; kiểm tra việc 
chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, qua đó đã tổ chức kiểm tra và 
kiên quyết xử lý đối với những đối tượng vi phạm về Pháp lệnh Phòng, chống mại 
dâm, góp phần làm trong sạch địa bàn tạo niềm tin trong nhân dân. Trong năm 
2019, huyện Mai Sơn đã tổ chức kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị 
lợi dụng để hoạt động mại dâm là 20 lượt và qua kiểm tra chưa phát hiện các dấu 
hiệu vi phạm. 

Cùng với đó, công tác điều tra, triệt phá, truy tố và xét xử tệ nạn mại dâm 
cũng được thực hiện nghiêm túc. Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 
07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Hành động 
phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 22/2013/CT-TTg ngày 
15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ 
phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, 
thị trấn triển khai, hướng dẫn ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống 
mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ với UBND cấp xã, thị trấn. Kết quả, 
100% cơ sở kinh doanh, dịch vụ thực hiện ký cam kết chấp hành các quy định về 
phòng, chống mại dâm tại các cơ sở với UBND cấp xã, thị trấn.Trong năm 2019, 
trên địa bàn huyện Mai Sơn không phát hiện vụ việc liên quan đến tệ nạn mại 
dâm. 

Thực hiện công tác xây dựng mô hình xã, thị trấn lành mạnh, năm 2019, 
huyện Mai Sơn được chọn thí điểm 01 xã (thị trấn Hát Lót) thực hiện mô hình xã, 
thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm từ năm 2014. Trong những năm qua, 
thị trấn Hát Lót đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng 
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cao nhận thức về hậu quả và tác hại của tệ nạn xã hội trong đó có tệ nạn mại dâm 
đến mọi tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao trách nhiệm đối với công tác phòng, 
chống mại dâm để mỗi người, mỗi gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh. 
Đồng thời lên án mạnh mẽ những cá nhân vi phạm hoặc thiếu tinh thần trách 
nhiệm để xảy ra tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý. Tiếp tục duy trì và kiện toàn 
đội kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, 
chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại 
dâm theo quy định. Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành để thực hiện tốt hoạt 
động phòng, chống mại dâm. 

Theo đánh giá của Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Mai Sơn, 
mặc dù không có kinh phí cấp cho công tác phòng, chống mại dâm, song với sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, sự chỉ đạo về chuyên 
môn của các sở, ngành liên quan, công tác phối hợp trong việc thực hiện Pháp 
lệnh Phòng, chống mại dâm giữa các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND 
các xã, thị trấn được triển khai kịp thời đảm bảo theo đúng kế hoạch của tỉnh, 
huyện. Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại 
dâm được duy trì thường xuyên, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật 
của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc tham gia đấu tranh 
phòng, chống mại dâm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình tệ nạn mại dâm vẫn 
đang diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Gái mại dâm 
hoạt động ngày càng tinh vi để đối phó với các cơ quan chức năng, để có đủ cơ sở 
pháp lý tiến hành bắt giữ đối tượng hoạt động mại dâm cần phải có thời gian theo 
dõi và áp dụng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ mất nhiều thời gian và gây khó 
khăn cho các cơ quan chức năng. Mặt khác, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị 
lợi dụng hoạt động mại dâm thực hiện ký cam kết song ý thức chấp hành của chủ 
cơ sở chưa cao, hám lợi dẫn đến vi phạm, công tác tố giác của nhân dân vẫn còn 
hạn chế. Lực lượng cán bộ cơ sở trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, 
chống mại dâm còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều việc, chưa chuyên sâu nên hiệu quả 
chưa cao, công tác thông tin báo cáo đôi lúc chưa kịp thời. 

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống mại dâm trong thời gian 
tới, huyện Mai Sơn tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến 
chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm theo Chỉ thị số 22/2013/CT-TTg 
ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh, huyện về 
công tác phòng, chống mại dâm; tăng cường công tác kiểm tra đặc biệt là các 
khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn mại dâm, người đã vi phạm tệ nạn mại 
dâm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, quản lý địa bàn, 
đấu tranh xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề xã hội liên quan; xử lý nghiêm 
các đối tượng chủ chứa, môi giới, đối tượng bắt ép phụ nữ hoạt động mại dâm. 
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Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, tổ chức đoàn thể trong công tác 
chỉ đạo thực hiện phòng, chống mại dâm. Kiên quyết triệt phá các tụ điểm mại 
dâm công cộng, trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình, dễ bị lợi dụng để 
hoạt động mại dâm, tăng cường công tác kiểm tra tại các điểm đã triệt xóa, 
không để tái hoạt động trở lại. 

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa từ xa, lồng ghép với các 
chương trình an sinh xã hội; chú trọng các hoạt động trợ giúp người bán dâm 
trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, tạo cho họ cơ hội hòa nhập cộng đồng. Tăng 
cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm. Xây 
dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách, đồng 
thời tăng cường sự phân công, phối hợp giữa các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm 
vụ phòng, chống mại dâm. Trong năm 2020, huyện tập trung triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Sơn La và Kế 
hoạch số 45/ KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND huyện Mai Sơn về phòng, 
chống mại dâm năm 2020, thực hiện kiện toàn đội kiểm tra liên ngành phòng, 
chống tệ nạn mại dâm.  

 

06. Hoàng Quốc Khánh. SƠN LA: XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ 
VỮNG CHẮC / Hoàng Quốc Khánh // Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Tháng 
6/2020.- Số 6.- Tr.63-65. 
 

Sơn La là tỉnh miền núi, có diện tích rộng đứng thứ 3 cả nước, tiếp giáp với 
7 tỉnh nội địa và có đường biên giới trải dài trên 274km với nước bạn Lào; địa hình 
phức tạp, núi cao, suối sâu, đặc biệt có 02 sông lớn: Sông Đà và sông Mã chảy qua, 
nối liền các tỉnh Tây Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Do kiến 
tạo của địa hình, Sơn La vừa có cao nguyên, vừa có cánh đồng rộng bằng phẳng,... 
thuận lợi cho phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng. Nhận thức rõ điều đó, những 
năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn 
chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự; trong đó, 
tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo tiền đề cơ sở bảo 
vệ quê hương, đất nước. 

Trước hết, tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng, toàn dân, trong 
đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang xây dựng khu vực phòng thủ 
vững chắc. Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quán 
triệt, thực hiện nghiêm các văn bản liên quan đến công tác này, như: Nghị quyết số 
28-NQ/TW, của Bộ chính trị (khóa X); Nghị định 152/2007/NĐ-CP; Nghị định 
02/2016/NĐ-CP; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Chương trình số 
19-Ctr/TU, ngày 09/12/2008, Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 10/02/2014 và 
Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 20/02/2013 của Tỉnh ủy về xây dựng khu vực 
phòng thủ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, soạn thảo 
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hệ thống kế hoạch, đề án, dự án tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn 
của địa phương. Hằng năm, tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc 
phòng, quân sự; chỉ đạo các cấp ủy đảng xác định rõ chủ trương, mục tiêu, biện 
pháp thực hiện nghị quyết lãnh đạo; chính quyền các cấp kiện toàn, duy trì hoạt 
động có hiệu quả Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng thời, chỉ đạo cơ 
quan chức năng thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến công tác xây dựng khu vực phòng thủ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận quân sự trong 
khu vực phòng thủ. Chú trọng điều chỉnh những nội dung bất cập, nhất là các dự án 
kinh tế liền quan đến quốc phòng, an ninh; quy định việc đầu tư, sử dụng ngân 
sách, huy động các nguồn lực; xác định lộ trình xây dựng công trình quân sự; có kế 
hoạch tích lũy, cơ chế sử dụng hợp lý nguồn dự trữ quốc phòng,... đáp ứng yêu cầu 
hoạt động của khu vực phòng thủ trong mọi tình huống. Trong quá trình triển khai, 
tỉnh coi trọng phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, 
phối hợp cùng các ngành, đoàn thể trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Đồng thời, 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng 
thủ, diễn tập cụm tác chiến biên phòng, phòng, chống lụt, bão, bảo vệ rừng, tìm 
kiếm, cứu nạn, v.v. Qua đó, kịp thời rút ra các bài học kinh nghiệm, phát hiện 
những vấn đề mới để có biện pháp giải quyết phù hợp, góp phần vận hành thông 
suốt, đồng bộ, có hiệu quả cơ chế lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo xây dựng, hoạt động 
khu vực phòng thủ.  

Do đặc thù miền núi, dân cư thưa, đa phần là người dân tộc thiểu số, dân trí 
thấp; trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở còn 
nhiều hạn chế, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập 
trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và tăng cường tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân. Đồng thời, chỉ đạo 
các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, xây dựng chi bộ, không để thôn, 
bản trắng đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động sắp xếp bộ máy 
hành chính, luân chuyển cán bộ; tăng cường, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ 
cho cán bộ, chú ý cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số,... bảo đảm cho cấp ủy, chính 
quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở vùng cao, biên giới, đủ khả năng lãnh đạo, quản 
lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cố quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức 
quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân để họ nhận thức đúng 
đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng 
khu vực phòng thủ trong từng giai đoạn; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; phòng, chống 
văn hóa xấu, độc xâm nhập vào địa phương; nêu cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh 
với các luận điểm sai trái, thù địch; tăng cường phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay 
để nhân rộng ở các cấp. Trong lúc còn khó khăn về kinh tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, thực hiện tốt chính sách an sinh, xã hội, 
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xóa đói giảm nghèo; chính sách dân tộc, tôn giáo và hậu phương quân đội, ... Từ 
đó, tạo sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, từng bước củng cố “thế 
trận lòng dân” vững chắc. 

Nhằm tạo nguồn lực vật chất cho khu vực phòng thủ, tỉnh đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội, gắn với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, bảo đảm mỗi bước 
phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Theo đó, 
việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh được tỉnh chủ động triển khai 
ngay từ trong chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội của các sở, ban, ngành và địa phương. Trong phát triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp, tỉnh tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất 
hàng hóa, phát triển toàn diện, nhưng có chiều sâu; đa dạng hóa các loại cây trồng, 
vật nuôi; sử dụng giống mới có năng suất cao, ưu tiên phát triển các loại cây có thế 
mạnh, phù hợp thổ nhưỡng, thời tiết; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao 
số lượng, chất lượng sản phẩm,... từng bước tăng khả năng tích lũy, bảo đảm an 
ninh lương thực (cả thời bình và thời chiến), nâng cao đời sống nhân dân. Để thực 
hiện tốt chủ trương này, tỉnh triển khai nhiều phong trào: Nâng bước em tới trường, 
bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, trồng cây ăn quả trên đất dốc, trồng chanh 
leo, nuôi dê sinh sản,... giúp dân xóa đói, giảm nghèo, bám trụ nơi biên giới. Đồng 
thời, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, từng bước nâng độ che 
phủ rừng trên địa bàn lên gần 43%. 

Cùng với đó, tỉnh tích cực huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế để 
phát triển cơ sở hạ tầng, duy trì, phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, các dự 
án công nghiệp lưỡng dụng và làng nghề, chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu lao động, 
tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở. Tổ 
chức mạng lưới giao thông liên hoàn, nâng cấp thủy lợi, phủ rộng lưới điện dân 
sinh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Quan tâm phát triển hệ thống 
bưu chính - viễn thông rộng khắp, triển khai thiết bị vô tuyến, mạng VSAT cho 
vùng sâu, vùng xa; bố trí cột VIBA trong các khu căn cứ chiến đấu và căn cứ hậu 
phương, bảo đảm sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi 
có tình huống. Tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ động viên 
quốc phòng đối với các cơ sở công nghiệp; xây dựng kế hoạch phòng, chống tác 
chiến điện tử khi chiến tranh xảy ra. Duy trì thực hiện tốt chương trình quân dân y 
kết hợp ở tuyến cơ sở, bảo đảm 100% xã, phường, thị trấn đều có cơ sở y tế; từng 
bước nâng cấp hệ thống bệnh viện, mở rộng dịch vụ khám, chữa bệnh, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ y tế. Trong quá trình triển khai, tỉnh chỉ đạo cơ 
quan quân sự, công an thẩm định, giám sát chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là ở những khu vực trọng điểm. 

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh và củng cố, phát triển thế trận quân 
sự là một nội dung quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ, được tỉnh chú 
trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, thống nhất. Đối với lực lượng thường 
trực, tỉnh thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, linh hoạt 
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giữa các địa bàn, ưu tiên địa bàn trọng điểm; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị 
vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở; tổ chức huấn luyện tốt 
cho các đối tượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình 
huống khẩn cấp. Thực hiện luân chuyển cán bộ các cấp, tăng cường lực lượng cho 
các đơn vị cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu, nhất là củng cố, kiện toàn lực lượng 
cấp xã; làm tốt việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ, 
coi trọng thử thách và rèn luyện trong thực tiễn công tác. Tỉnh chỉ đạo lực lượng vũ 
trang thực hiện nghiêm quy chế công tác; từng bước hoàn thiện các phương án chiến 
đấu, trình độ diễn tập, khả năng hiệp đồng công tác giữa các lực lượng vũ trang của 
tỉnh với các lực lượng đóng quân trên địa bàn. Đối với lực tượng dân quân, tự vệ, tập 
trung xây dựng theo phương châm, “ở đâu có tổ chức đảng, ở đó có lực lượng dân 
quân, tự vệ” và theo hướng “dân bầu, dân cử, dân chăm lo”. Trong đó, ưu tiên xây 
dựng lực lượng dân quân cơ động làm nòng cốt; thường xuyên củng cố, kiện toàn 
dân quân ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới. Đến nay, lực lượng dân 
quân tự vệ của tỉnh đạt trên 2% dân số, đảng viên đạt gần 23%, chất lượng tốt, đáp 
ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu và giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. 
Lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo hướng gần, gọn địa bàn và sẵn sàng 
huy động; chú trọng huấn luyện đơn vị binh chủng, gắn huấn luyện với làm công tác 
dân vận, xây dựng cơ sở chính trị ở những địa bàn xung yếu. 

Cùng với xây dựng lực lượng, tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự nghiên cứu, quy 
hoạch chi tiết một số hạng mục của thế trận quân sự làm cơ sở phát triển kinh tế gắn 
với quốc phòng, an ninh và tổ chức xây dựng các hạng mục đã được phê duyệt, như: 
Đường hầm sở chỉ huy cơ bản cấp tỉnh, thao trường huấn luyện cấp tỉnh, huyện, xã, 
trận địa phòng không, ... Đồng thời, quản lý, tận dụng tốt các địa hình hiểm trở, hang 
động; chú trọng xây dựng công trình quốc phòng, giao thông, thủy lợi,... vừa phục vụ 
sản xuất trong thời bình, vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất và chịến đấu trong thời chiến. 

Để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, thời 
gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân 
sự của Đảng, đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của tỉnh về thực hiện Nghị 
quyết số 28-NQ/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về 
“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, triển khai toàn diện các nội dung 
xây dựng khu vực phòng thủ cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
 

07. TITC. SƠN LA CẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ 
TẠO THƯƠNG HIỆU RIÊNG / TITC // Du lịch.- Ngày 23/6/2020.- Số 39.- Tr.4. 
 

 Ngày 19/6/2020 tại Sơn La đã diễn ra hội nghị phát triển du lịch tỉnh Sơn 
La. 
 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo một số ban ngành, địa phương giới 
thiệu tiềm năng phát triển du lịch Sơn La; thực trạng phát triển du lịch huyện Mộc 
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Châu; mô hình, thực trạng hoạt động của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Mộc 
Châu; đánh giá thực trạng phát triển của Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu và thực 
hiện quy hoạch Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu; tiềm năng, lợi thế phát triển du 
lịch lòng hồ Thủy điện Sơn La. 
 Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến 
quan trọng về nội dung của các bản báo cáo, đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc 
thù, đề án phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 
các hoạt động du lịch tại địa phương. 
 Phát biểu kết luận hội nghị, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài 
Chung đề nghị tỉnh Sơn La nên lồng ghép nội dung Đề án Phát triển sản phẩm du 
lịch đặc thù vào trong Đề án Phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030, giao Viện Nghiên cứu phát triển du lịch làm đầu mối tư vấn triển khai 
đề án. Tổng cục Du lịch ủng hộ việc đưa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La vào địa 
điểm có tiềm năng phát triển thành Khu Du lịch Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn 2050. 
 Về mô hình của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia, Phó tổng cục trưởng cho 
biết, Tổng cục Du lịch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao soạn thảo văn bản 
quản lý trong lĩnh vực này và sẽ tiến hành lấy ý kiến các địa phương để hoàn thiện và 
ban hành trong thời gian tới. 
 Về định hướng phát triển du lịch Sơn La trong thời gian tới, Phó tổng cục 
trưởng Ngô Hoài Chung cho rằng việc Tỉnh ủy ban hành nghị quyết xác định du lịch 
là ngành kinh tế mũi nhọn cho thấy sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh trong phát 
triển du lịch. Tài nguyên du lịch Sơn La rất phong phú và đa dạng, địa phương nên 
tập trung khai thác các giá trị nổi trội, khác biệt của Sơn La so với các địa phương 
khác trong vùng. Cần xây dựng sản phẩm du lịch chủ đạo để tạo thương hiệu riêng 
cho du lịch Sơn La. Về thu hút đầu tư, Sơn La cần ưu tiên thu hút các nhà đầu tư 
chiến lược, có kinh nghiệm làm du lịch một cách bài bản và chuyên nghiệp để tạo ra 
sự phát triển đột phá cho du lịch. 
 Về công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cần lựa chọn, bố trí nhân sự am hiểu về 
du lịch làm công tác xúc tiến. Đồng thời tổ chức đón các đoàn famtrip, presstrip đến 
tìm hiểu, quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương, tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch 
Sơn La tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm để thu hút khách nội địa từ 
hai thị trường lớn nhất của cả nước; tham gia các đoàn xúc tiến quảng bá của Tổng 
cục Du lịch tại nước ngoài để thu hút khách quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác quảng bá du lịch. Phó tổng cục trưởng cũng yêu cầu địa 
phương chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường để phát triển du lịch bền 
vững. 
 Thay mặt ngành du lịch tỉnh Sơn La, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch Hoàng Ngân Hoàn cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Du lịch. 
Đồng thời giao cho các bộ phận chuyên môn của địa phương tiếp thu, tổng hợp hoàn 
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thiện các báo cáo để tiếp tục triển khai các nội dung phát triển du lịch tỉnh Sơn La 
trong thời gian tới. 
 

08. Quỳnh Trang. NGƯỜI GIỮ “BÍ KÍP” MẬN MỘC CHÂU / Quỳnh Trang, 
Phạm Hiếu // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 24/6/2020.- Số 126.- Tr.5. 
 

 ĐI TÌM “LAI LỊCH” 

 Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Hợp tác xã Nông sản sạch Mộc Châu 
(tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu) là người găn bó với cây mận từ 
những ngày đầu tiên loại cây ăn quả ôn đới này có mặt ở đất Mộc Châu. Ông cũng là 
người đầu tiên trồng mận ở Pa Khen, sở hữu vườn mận được đánh giá là đẹp nhất 
Mộc Châu. 
 Ông Dũng kể rằng năm 1981, Giám đốc Nông trường bò sữa Cờ Đỏ lúc ấy là 
ông Lê Văn Lãng, trong một lần đi nhận đàn bò sữa viện trợ nước ngoài ở Nông trường 
Thái Bình (Lạng Sơn), thấy cây mận tại đây ăn rất ngon, ông Lãng liền ‘đặt hàng”, chiết 
những cành mận từ Lạng Sơn đưa lên Nông trường Cờ Đỏ (sau này là Nông trường 
Mộc Châu), khuyến khích mỗi hộ dân nông trường trồng 15 cây mận để cải tạo vườn 
tạp. 
 Thung lũng mận Pa Khen nổi tiếng bây giờ, thời điểm năm 1981 còn chưa biết 
mặt mũi cây mận là gì. Chỉ có gia đình ông Dũng là hộ đầu tiên ở Pa Khen, được một 
công nhân của Nông trường Cờ Đỏ cho 3 cây mận về trồng, sau này cây mận dần có giá 
trị, người dân mới chiết lấy cành từ vườn ông Dũng và các vườn mận ở Tiểu khu Cờ Đỏ 
để mở rộng dần thành vùng mận ở Pa Khen như ngày nay. 
 Ông Dũng cho biết, đến khoảng năm 2010, những vườn mận vốn được trồng từ 
những năm sau 1980 ở Pa Khen, không được chăm sóc bài bản, đa số đều đã già cỗi, 
một số hộ đã sắp chặt bỏ. Rất may là sau đó, Viện Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp - 
Phát triển nông thôn) đã triển khai một dự án nhằm trẻ hóa vườn mận cho bà con nơi 
đây. Theo đó, những gốc mận già cỗi được đốn đau, hạ độ cao, cải tạo bộ rễ. Nhờ đó, 
các vườn mận dần được trẻ hóa, ra bộ cành mới, rễ mới. Riêng gia đình ông Dũng, đến 
nay vườn mận hơn 3ha, trồng từ thập niên 80 hiện vẫn cho năng suất rất cao, từ 28 - 30 
tấn/ha. 
 Tiểu khu Cờ Đỏ (Thị trấn Nông trường Mộc Châu ngày nay), chính là cái nôi 
đầu tiên trồng mận. Tuy nhiên sau này, do ưu tiên canh tác trồng cỏ nuôi bò, nên cây 
mận ở Cờ Đỏ dần mai một, không còn giữ lại đáng kể. Ngược lại, vùng mận Pa Khen và 
nhiều vùng khác ở Mộc Châu, Vân Hồ lấy giống mận từ Tiểu khu Cờ Đỏ lại ngày càng 
phát triển. Những năm thập niên 90, cây mận được khuyến khích cho bà con đồng bào 
dân tộc thiểu số ở Mộc Châu trồng để xóa cây thuốc phiện, cải tạo vườn tạp. Mận chỉ 
phát triển mạnh, và thực sự làm giàu trong khoảng 10 năm trở lại đây. 
 CHE RẠP CHỐNG MƯA ĐÁ CHO VƯỜN MẬN 

 Tháng 6, đã cuối vụ thu hoạch mận, nhưng vườn mận gần 4ha của ông Dũng vẫn 
lúc lỉu quả, quả nào cũng đều chằn chặn. Những quả mận của vườn ông Dũng bình quân 
chỉ 15 - 20 quả/kg, loại đẹp chỉ hơn 10 quả/kg. Từ khi thung lũng mận Nà Ka trở thành 
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điểm du lịch, vườn mận ông Dũng lúc nào cũng nườm nượp khách tham quan. Thay vì 
bán mận cho thương lái như trước đây, mỗi mùa mận tới, du khách đổ về Nà Ka trực 
tiếp vào các vườn trải nghiệm hái mận, mua mận với giá mận đầu mùa có thời điểm từ 
70 - 100 nghìn đồng/kg. 
 Chia sẻ về “bí kíp” để có vườn mận quả to, đều, ông Dũng cho biết ngoài các quy 
trình về tỉa cành, tạo tán, chăm sóc, ông còn ưu tiên tăng cường sử dụng phân hữu cơ, 
nhất là loại phân được ủ từ tro bã mía (mua từ Nhà máy đường Sơn La). Thông thường, 
các vườn mận ở Mộc Châu đến mùa mận thì thu hoạch tỉa dần quả chín, vụ thu hoạch 
kéo dài trong vòng hơn một tháng. 
 Tuy nhiên theo ông Dũng, cách thu hoạch này khiến cho những quả mận trên 
cùng một chùm dễ bị tổn thương và chín nhanh hơn. Vì vậy để giữ được vườn mận 
tới cuối vụ với giá bán cao, mận chín đều, nhất quyết không được thu hoạch tỉa, mà 
phải giữ nguyên vườn mận cho tới lúc thu hoạch đại trà một lần. 
 Theo ông Dũng, mận chỉ thích hợp với một số tiểu vùng khí hậu ở Sơn La, 
nhưng chỗ nào đã trồng được mận thì lại dễ trồng, dễ tính. Cây mận chịu hạn, chịu 
rét vô địch. Chưa khi nào thấy mận bị chết do nắng hạn hay giá rét, cũng chưa thấy 
năm nào mận không ra hoa hay bị mất mùa, năm nào cũng sai quả... Mặc dù vậy, “kẻ 
thù” lớn nhất của cây mận lại chính là mưa đá. Đặc biệt những năm gần đây, tần suất 
mưa đá ở Mộc Châu ngày càng nhiều, khiến quả bị rụng vô số. Trong nước mưa, có 
axit và nấm, nên những quả mận còn sót lại trên cành bị tổn thương vì mưa đá, đến 
lúc chín cũng rất dễ bị thối, rụng quả do nấm bệnh. 
 Nhiều năm suy nghĩ, đến vụ mận năm 2020, ông Nguyễn Tiến Dũng đã nghĩ 
ra phương án phải có lưới che mưa đá để bảo vệ vườn mận. Ông đã liên hệ với một 
nhà máy chuyên sản xuất lưới đánh cá tận Thành phố Hồ Chí Minh, và được doanh 
nghiệp này giới thiệu loại lưới PVE siêu bền, siêu nhẹ, tuổi thọ có thể từ 7 - 10 năm, 
có thể ngăn được mưa đá. 
 Đầu năm 2020, khi mùa mưa đá sắp tới, ông Dũng đã triển khai đầu tư hơn 
100 triệu đồng, đóng cọc tre, chăng lưới che cho vườn mận. Ý tưởng này của ông 
ban đầu bị bà con xóm giềng cười nhạo là điên, nhưng rất may là nó đã nhanh chóng 
phát huy hiệu quả. Lưới vừa che xong cho vườn mận thì ngày 22/4/2020, đợt mưa đá 
rất lớn xảy ra ở Mộc Châu khiến nhiều vườn mận thiệt hại nặng. Chỉ riêng vườn mận 
của ông Dũng thì vẫn bình an, không sứt mẻ một quả nào. Toàn bộ mưa đá, có hạt to 
cỡ nắm tay đã bị chặn đứng, treo lơ lửng thành từng bọc lớn trên các tấm lưới. 
 Cách làm của ông Dũng đã nhanh chóng lan tỏa. Đến nay, nhiều hộ dân ở Nà 
Ka (tiểu khu Pa Khen) cũng đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để che mưa đá cho vườn 
mận. Ông Dũng cho biết sang năm 2021, sẽ tiếp tục đầu tư cọc bê tông kiên cố để 
che lưới cho toàn bộ vườn mận 4ha của gia đình. 
 “Theo UBND huyện Mộc Châu: Nếu như năm 2015, diện tích cây ăn quả của 
toàn huyện mới chỉ khoảng 2.800ha thì đến năm 2020 đã phát triển lên hơn 
10.000ha (tăng khoảng 3 lần). Trong đó, Mộc Châu tập trung chủ yếu vào nhóm cây 
ăn quả ôn đới có lợi thế như mơ, đào, lê, hồng giòn, bơ..., đặc biệt là cây mận. Đến 
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nay, diện tích mận toàn huyện đã tăng lên khoảng gần 3.000ha, chiếm gần 1/3 tổng 
diện tích cây ăn quả toàn huyện. 
 Bên cạnh việc đẩy mạnh hướng dẫn bà con sản xuất mận theo hướng an toàn, 
hữu cơ, Mộc Châu đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, cơ sở chế biến nhằm 
đa dạng hóa, gia tăng giá trị các sản phẩm chế biến từ quả mận như mận sấy, siro 
mận, rượu mận... 
 Mộc Châu cũng đang đẩy mạnh việc tạo điều kiện hỗ trợ cho các hợp tác xã, 
nông dân tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại như các hội chợ, tuần hàng, 
kết nối tiêu thụ vào các kênh có giá trị cao như siêu thị, hệ thống bán lẻ cho các loại 
cây ăn quả nói chung, đặc biệt là quả mận nhằm quảng bá sản phẩm và đẩy mạnh 
tiêu thụ”. 
 

09. Lê Bền. CÂY LÀM GIÀU SỐ MỘT SƠN LA / Lê Bền, Kiên Cường // Nông 
nghiệp Việt Nam.- Ngày 24/6/2020.- Số 126.- Tr.4. 
 

 Cây mận ở Sơn La, từng được khuyến khích trồng để xóa cây thuốc 
phiện, cải tạo vườn hoang. Bây giờ, mận đã trở thành cây ăn quả đặc sản làm 
giàu số một.  
 CUỘC SOÁN NGÔI... 

 Con đường độc đạo từ trung tâm xã Mường Sang (huyện Mộc Châu) lên bản 
Nà Bó dài hơn 2km, toàn những dốc cua dựng đứng. Bây giờ, con đường ấy đã được 
rải bê tông rộng 3m, xe máy và cả ô tô tải cỡ nhỏ đã có thể chở vật tư phân bón, vật 
tư leo lên tận vườn. Toàn bộ chi phí vật tư, xi măng, vật liệu để bê tông hóa con 
đường ấy khoảng gần 1,5 tỷ đồng, do chính bà con trong hợp tác xã tự góp tiền, góp 
công làm. 
 Con đường ấy vẫn còn mãi ám ảnh trong tâm trí của bà con đồng bào dân tộc 
Thái nơi đây mỗi vụ thu hoạch ngô. Hơn chục năm về trước, cũng như khắp nơi nơi 
ở mảnh đất vùng cao Sơn La, những quả đồi ở Nà Bó chỉ bạt ngàn ngô. Vụ thu hoạch 
ngô từ tháng 9, tháng 10 hàng năm, nhằm đúng mùa mưa. Con đường lên bản Nà Bó 
nhão nhoét, những bao tải ngô chỉ có thể theo chân ngựa, trâu, thậm chí vác bộ 
xuống núi... 
 Ngày ấy, mỗi năm người dân ở Nà Bó chỉ trồng một vụ ngô. Giá ngô chỉ bình 
quân có 3.000đ/kg, mỗi ha ngô năm được mùa năng suất 6 tấn/ha, tổng thu 15 - 17 
triệu đồng/ha/năm, trừ chi phí đầu tư may ra chỉ lãi 5 - 7 triệu đồng/ha. Trải qua hàng 
chục năm, bây giờ, giá ngô cũng chỉ nhích lên 4.500 - 5.000đ/kg, nhưng giá vật tư thì 
đã tăng chóng mặt, nên trừ chi phí thì xem như hòa vốn. 
 Nà Bó bây giờ đã khác, những quả đồi ngô ngày nào giờ đã được phủ kín bạt 
ngàn những cánh rừng mận. Cả bản có trên 700ha cây ăn quả, trong đó cây mận 
chiếm trên 70% diện tích, còn lại là mơ, đào... Sự giàu có từ cây mận ở Nà Bó đã 
nhanh chóng lan tỏa ra những bản lân cận ở xã Chiềng Hắc. Gia đình anh Hà Văn 
Đình (bán Hin Phá, xã Chiềng Hắc) có hơn 2ha trồng ngô, 3 năm qua cũng đã 
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chuyển hẳn sang trồng mận, mặc dù năm nay mới cho quả bói, nhưng đã cho thu 
hoạch hàng trăm triệu đồng. 
 Nhắc tới cây ngô, anh Hà Văn Đình vẫn còn nhớ tới loạt bài “Những hạt ngô 
máu” mà báo Nông nghiệp Việt Nam đã từng phản ánh năm 2017. Đình bảo nếu 
không có sự vào cuộc của cơ quan chức năng sau loạt bài báo ấy, bây giờ, có thể 
nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn bị mất đất, mất nhà cho cánh đại lý đầu 
tư. Bản thân gia đình Đình cũng có người thân đã từng suýt phải gán đất, gán nhà với 
giá bọt bèo cho cánh đại lý đầu tư. 
 Cây mận tam hoa được những công nhân Nông trường Mộc Châu đưa lên từ 
đầu những năm 1980. Thế nhưng suốt những năm thập niên 90, không mấy ai để ý 
phát triển nó, mà chỉ được trồng theo kiểu mỗi nhà dăm ba cây đề ăn vặt. Ở bản Nà 
Bó (xã Mường Sang), ban đầu chỉ có một vài cây mận được người dân chiết thử, đưa 
lên trồng trên đồi ngô. 
 Cao nguyên Mộc Châu, nổi tiếng mát mẻ, nhưng không phải nơi nào cũng bén 
duyên được với cây mận. Mận ngày nay trồng nhiều nơi ở Sơn La, nhưng tập trung 
nhiều nhất vẫn chỉ có một số vùng ở Mộc Châu như các xã Mường Sang (tập trung 
nhất ở bản Nà Bó), khu vực thung lũng mận Nà Ka (Thị trấn Nông trường Mộc 
Châu), khu vực xã Vân Hồ (thuộc huyện Vân Hồ, giáp với huyện Mộc Châu). 
 Mận là cây ôn đới, chỉ hợp với khí hậu mát mẻ. Những vạt đồi ở Nà Bó (xã 
Mường Sang) cao chót vót, quanh năm mây mù bao phủ, giữa hè vẫn mát rười rượi, 
nên những cây mận cho quả sai trĩu trịt. Khác với mận ở vùng thấp như Thung lũng 
mận Nà Ka hay Vân Hồ có thiên về vị ngọt, mận ở Mường Sang giòn hơn, xen vị 
chua nhẹ, thanh mát đặc trưng, khi quả chín vẫn cứng quả, ngả màu tím sậm. Những 
gốc mận được đưa lên trồng xen trên đồi ngô, có năm cho thu hoạch trên 1 tạ quả. 
 NHỮNG TỶ PHÚ MẬN Ở NÀ BÓ 

 Cây mận về với Nà Bó, không chỉ làm thay da đổi thịt cho đời sống bà con 
nơi đây, mà còn làm thay đổi hẳn cả về tư duy sản xuất bền vững, sản xuất hàng hóa 
cho bà con. Ngày còn trồng ngô, dân phun thuốc trừ cỏ nên đồi chỉ trơ đất, mưa nhẹ 
nước lũ đã cuồn cuộn đổ xuống. Bây giờ trồng mận, tán cây đã che kín, cán bộ còn 
hướng dẫn kỹ thuật về trồng cây trên đất dốc, nên không còn nhà nào phun thuốc cỏ, 
mà chỉ quản lý cỏ dại, cắt cỏ khi quá tốt. Vườn mận cũng không cần phải quá sạch 
cỏ, bởi cỏ cũng có ích, giữ nước, giữ ẩm, làm môi trường cho giun dế sinh sôi... 
 Từ năm 2017, Hợp tác xã Cây ăn quả Mường Sang đã được ra đời với 15 
thành viên, tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ trên diện tích mận tập trung gần l00ha. 
Đến nay, hợp tác xã đã liên kết được với một số hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ 
cũng như thương lái lớn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, hàng năm nhận tiêu thụ 
bước đầu cho khoảng 50% tổng sản lượng mận của các thành viên trong hợp tác xã. 
Đồng thời, hợp tác xã cũng ký hợp đồng cung ứng cho phân bón, vật tư khác với giá 
tận gốc nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư cho các thành viên. 
 Hiện hợp tác xã đã được cấp chứng nhận sản xuất VietGAP, được cấp 1 mã số 
vùng trồng (14ha) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để xuất khẩu. Năm 2019, hợp tác xã 
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thử nghiệm xuất khẩu mận sang thị trường Cam-puchia và đang triển khai kế hoạch 
xuất khẩu mận chính ngạch sang thị trường Trung Quốc... Nếu như trước đây, người 
dân ở bản Nà Bó chỉ trồng mận như trồng cây rừng, theo kiểu được chăng hay chớ 
thì đến nay, đồng bào nguời Thái ở đây đã căn bản thuần thục các quy trình sản xuất 
mận bền vững, thâm canh cao, nhất là kỹ thuật chăm bón, tỉa cành, phòng trừ sâu 
bệnh... 

Anh Lường Văn Quỳnh, giám đốc hợp tác xã phân tích về kỹ thuật thâm canh 
vườn mận như một chuyên gia thực thụ: Vườn mận phải bón phân cân đối giữa phân 
NPK và phân hữu cơ, cây trưởng thành bình quân 10kg phân hữu cơ kèm 2 - 3kg 
NPK/lần. Mỗi năm bón tập trung 2 lần (sau vụ thu hoạch quả để thúc lộc và chuẩn bị 
ra hoa để kích hoa - thúc quả), ngoài ra kết hợp bón tỉa phân NPK rải rác, từ 3 - 4 
lần/năm... 

Sau vụ thu hoạch, cây mận phải được cắt tỉa tạo tán, tỉa cành vô hiệu, khống 
chế độ cao (không quá 20cm/năm) để tập trung chăm quả và thuận lợi cho thu hoạch. 
Cây mận tán dày, quả núp vào trong tán, nên phải tỉa cành cân đối để cây thoáng tán, 
đảm bảo ánh sáng được xuyên đều vào bên trong, quả phát triển tốt, đẹp mẫu mã, 
không bị cớm nắng. 

Về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh cho vườn mận, hợp tác 
xã thuê hẳn Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mộc Châu với chi phí 17 triệu 
đồng/năm để kiểm tra, xử lý phòng trừ sâu bệnh cho các diện tích mận của hợp tác 
xã. Những sâu bệnh phổ biến trên cây mận như rệp phấn trắng, nấm, sâu... các hộ 
dân không được tự ý phun thuốc bảo vệ thực vật, mà phải có cán bộ kỹ thuật của 
trung tâm dịch vụ theo định kỳ xuống kiểm tra, kê đơn thuốc và phun theo đơn 
hướng dẫn. 

Nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, đến nay, 
cây mận ở Nà Bó, đặc biệt là của hợp tác xã... đã cho năng suất, chất luợng cao vượt 
trội so với mặt bằng chung. 

Giám đốc hợp tác xã Lường Văn Quỳnh phấn khởi đánh giá: Hiện nay, mận là 
cây ăn quả đứng đầu về giá trị kinh tế và thu nhập cho bà con. Tổng chi phí phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc tỉa cành... mỗi năm cho cây mận cũng khá 
thấp, chỉ khoảng 150 - 200 nghìn đồng/gốc/năm. Mỗi gốc mận (giai đoạn sung sức 
cho quả từ 4 - 5 năm tuổi trở đi) cho năng suất bình quân từ 80 - 100kg/gốc/năm, 
nhiều diện tích thâm canh tốt có thể đạt tới 150 - 170kg/gốc. 

Với giá bán mận bình quân các năm gần đây khoảng 15 nghìn đồng/kg, mỗi 
gốc mận trừ chi phí đầu tư hàng năm, có thể cho thu nhập từ 1 - 1,2 triệu đồng, tương 
đương từ 350 - 400 triệu đồng/ha/năm. Diện tích mận bình quân của các thành viên 
trong hợp tác xã  từ 5 - 6 ha/hộ, mỗi hộ dân cho thu nhập bình quân từ 1,5 - 2 tỷ 
đồng/năm, hộ ít nhất cũng đạt từ 700 - 800 triệu đồng/năm.. 

Đặc biệt với các năm mận được giá như năm 2019, giá bán mận bình quân cả 
vụ lên tới 25 - 30 nghìn đồng/kg, nhiều hộ có diện tích lớn (6 - 10 ha/hộ) cho thu 
nhập hàng chục tỷ đồng. Riêng gia đình anh Quỳnh, Giám đốc Hợp tác xã Cây ăn 
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quả Mường Sang hiện nay có diện tích mận khoảng 7ha, mỗi năm ẵm trung bình 
khoảng 2 tỷ đồng từ cây mận dễ như trở bàn tay.  

“Hồi còn trồng ngô, dân bản ở đây quanh năm nợ đại lý đầu tư, từ hạt muối tới 
cân gạo, cân thịt đều phải ghi nợ. Bây giờ thì khác, việc kiếm tiền tỷ đã rất bình 
thường rồi” - anh Quỳnh bồi hồi nhớ lại. 
 

10. Minh Phong. NHỮNG NGÔI NHÀ NGHĨA TÌNH NƠI BIÊN GIỚI / Minh 
Phong // An ninh thế giới.- Ngày 24/6/2020.- Số 1987.- Tr.8-9. 
 

Bắt nguồn từ chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, sự hỗ trợ của 
tỉnh Sơn La, Hưng Yên..., những ngôi nhà nghĩa tình đang được dựng lên cho các 
hộ nghèo, neo đơn tại vùng biên giới huyện Vân Hồ, một trong những địa bàn khó 
khăn nhất của tỉnh Sơn La, cũng là địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma 
túy với gần 40 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Nhờ sự hỗ trợ ấy, hơn 1.000 
hộ dân nghèo nơi đây chuẩn bị được sửa chữa và xây nhà mới. Việc làm ý nghĩa 
này sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân các dân tộc nơi đây, giúp 
họ yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

 XÚC ĐỘNG NHẬN NHÀ MỚI 

Gia đình anh Vàng A Ký ở bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ là một trong 
những hộ nghèo của bản, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp và làm thuê. Anh có 2 con 
trai đều đã xây dựng gia đình. Cả nhà 6 người lớn và 1 cháu bé cùng sinh hoạt trong căn 
nhà nhỏ đã mục nát, không có gì đáng giá. Còn gia đình chị Giàng Thị Súa cũng là một 
trong những hộ nghèo của bản Pa Cốp, có 4 đứa con, đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa nhỏ nhất 
mới 6 tháng tuổi. Sinh hoạt của 6 người trong nhà chỉ trông chờ vào tiền công chồng chị 
đi làm thuê ngoài thị trấn. Vì thế, dù căn nhà nhỏ đã mục nát, sinh hoạt chật chội và mỗi 
khi mưa to thì nước hắt ướt cả nhà, chị cũng không có tiền xây mới hay sửa chữa. Gia 
đình anh Vàng A Ký và chị Giàng Thị Súa là 2 hộ đầu tiên được lựa chọn để xây ngôi 
nhà mẫu trên diện tích 36m2, với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/ngôi nhà. Nguồn kinh phí 
do Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên và tỉnh 
Sơn La hỗ trợ... 

Khi nhận chìa khóa của ngôi nhà được trao tặng từ Thứ trưởng Lương Tam 
Quang, anh Vàng A Ký (ở bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) xúc 
động: “Tôi vô cùng biết ơn Bộ Công an và các nhà hảo tâm đã xây nhà cho vợ con tôi. 
Bây giờ có nhà ở đàng hoàng rồi, trời mưa, trời nắng cũng không sợ nữa”. 

Vân Hồ là huyện nghèo, đặc biệt khó khăn, được thành lập trên cơ sở chia tách 
địa giới huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với 14 xã, 121 bản, 
trong đó có 10 xã vùng 3 đặc biệt khó khăn và 4 xã vùng 2, 1 xã biên giới. Toàn huyện 
có gần 15 nghìn hộ, gần 62 nghìn nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 
trên 93%. Tỷ lệ bản đặc biệt khó khăn là 51,3%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 33,74%. Hiện 
nay, toàn huyện có gần 1.400 hộ còn ở nhà dột nát, tạm bợ cần được xây mới và sửa 
chữa. Đây là những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể tự 
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xây được một căn nhà đúng nghĩa để che nắng, che mưa, an cư lạc nghiệp và sớm thoát 
khỏi tình trạng nghèo, cận nghèo. 

Huyện Vân Hồ cũng được xác định là địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy với 
những “boong ke” ma túy tại bản Tà Dê - Lũng Xá đã được bóc gỡ và hiện tại huyện 
còn 40 đối tượng truy nã, trong đó có 36 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn 
trốn trên địa bàn. Do đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức hạn chế, đặc biệt là đồng 

bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới dễ bị các thế lực thù địch 

và tội phạm lôi kéo, tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an 
ninh trật tự trên địa bàn. 

Việc triển khai, thực hiện Đề án Hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở sẽ giúp một 
bộ phận người dân nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện có nhà ở ổn định, chất 
lượng cuộc sống từng bước được nâng cao, được tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ y tế, 
văn hóa, giáo dục, điện thắp sáng, nước sinh hoạt... là việc làm đúng đắn, cần thiết và 
cần được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. 

Anh Vàng A Tánh - Trưởng bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 
vô cùng phấn khởi khi các hộ nghèo trong bản được hỗ trợ xây nhà mới: “Khi nhà ở 
được đảm bảo, các hộ gia đình sẽ tập trung phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia 
đình và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp lực lượng 
công an giữ gìn an ninh trật tự”. 

CHỦ TRƯƠNG HỢP LÒNG DÂN 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch UBND huyện Vân 
Hồ, tỉnh Sơn La cho biết: “Đây là một chủ trương rất lớn có ý nghĩa, do đó khi triển 
khai chúng tôi sẽ huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, bản, khu dân cư, 
người thân trong gia đình và các lực lượng khác để giúp đỡ cũng như đóng góp để 
hoàn thiện đề án trong thời gian ngắn nhất, hiệu quả nhất với phương châm “lá lành 
đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Cả cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ trong 
khả năng của mình để hoàn thiện đề án này. Trong quá trình triển khai thực hiện 
huyện sẽ kịp thời nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, khắc phục khó khăn. 
Tin chắc rằng việc triển khai sẽ đạt được kết quả tốt”. 

Đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo đề án này là những hộ gia đình khó khăn 
về nhà ở trên địa bàn huyện Vân Hồ thuộc diện gia đình có công với cách mạng, gia 
đình chính sách, hộ nghèo chưa có nhà ở, nhà ở tạm, bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập 
đổ; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có 
đất ở hợp pháp, ổn định, thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở. Để đề án được triển khai 
thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng, tỉnh Sơn La đã thành 
lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc của đề án, bàn bạc kỹ lưỡng, giao nhiệm vụ cụ thể cho 
từng cơ quan, đơn vị. 

UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng và huyện Vân Hồ tiến hành làm nhà cho hộ nghèo. Trước mắt, tỉnh Sơn 
La giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với huyện Vân Hồ lựa chọn để xây dựng 
6 ngôi nhà mẫu với diện tích mỗi ngôi nhà 36m2, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/ngôi nhà 
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xây mới và 15 triệu đồng/ngôi nhà đối với những hộ được hỗ trợ sửa chữa từ nguồn 
kinh phí của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên và tỉnh 
Sơn La. Dự kiến, sau khi xây dựng thí điểm nhà mẫu thành công, với phương châm 
“khẩn trương vừa làm, vừa đánh giá, vừa rút kinh nghiệm, xong đến đâu nghiệm thu 
và bàn giao cho người dân đến đó”, sẽ triển khai thực hiện đề án trên địa bàn toàn 
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với 1.100 ngôi nhà, trong đó xây mới 700 ngôi nhà hỗ 
trợ sửa chữa 400 nhà với tổng giá trị 48 tỷ đồng. Những ngôi nhà mẫu này được thiết 
kế theo tiêu chí “3 cứng” (đó là nền cứng; khung tường cứng và mái cứng). Nền nhà 
được láng bê tông vững chắc, khung nhà bằng sắt, xây tường, mái lợp tôn chống 
nóng, chống ồn. 

Thượng tá Vũ Ngọc Tiên, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 
chia sẻ: “Đảng ủy, lãnh đạo công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 
các văn bản, kế hoạch chỉ đạo các xã trên địa bàn tiến hành rà soát các hộ trong diện 
khó khăn, đặc biệt là các hộ nghèo được xét theo các tiêu chí đã quy định. Trên tổng 
số 1.100 hộ được hỗ trợ làm nhà, chủ yếu là bà con ở các xã vùng cao, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi thấy rằng đây là một chủ trương rất lớn, rất đúng và 
rất hợp với lòng dân”. 

Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở được triển khai thực hiện sẽ góp 
phần cải thiện cuộc sống người dân huyện Vân Hồ, Sơn La thay đổi diện mạo các xã 
bản vùng sâu vùng xa, vùng biên giới của Tổ quốc. Đây là một chủ trương đúng đắn, 
cần thiết đối với bà con nhân dân ở nơi đây. Ngôi nhà tuy chưa phải quá rộng, số tiền 
của mỗi căn nhà cũng chưa phải quá lớn nhưng sẽ phần nào giúp cho người dân vượt 
qua khó khăn trước mắt về nhà ở, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cả 
hệ thống chính trị và lực lượng công an, củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân 
dân vào lực lượng công an, vào chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. 

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về triển khai xây dựng nhà ở cho người 
nghèo tại huyện biên giới Vân Hồ, Công an tỉnh Sơn La đã tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Sơn La xây dựng Đề án Hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Hiện tại 
Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính 
quyền huyện Vân Hồ và bà con nhân dân xây dựng các ngôi nhà mẫu phù hợp vớị 
điều kiện thực tế và tiến tới tham mưu triển khai xây dựng đồng loạt trên địa bàn 
toàn huyện Vân Hồ. Đồng thời thành lập các tổ kiểm tra, giám sát trong quá trình thi 
công, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra tình 
trạng trục lợi được hưởng hỗ trợ hay những vấn đề tiêu cực khác... 
 

11. Nguyễn Vũ. NỖI NIỀM NỮ PHẠM NHÂN ĐÁNH MẤT HẠNH PHÚC 
GIA ĐÌNH CHỈ VÌ MỘT LẦN THAM / Nguyễn Vũ, Hạ My // Pháp luật và xã 
hội.- Ngày 25/6/2020.- Số 64.- Tr.10. 
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 Chỉ vì muốn có thật nhiều tiền mà Đinh Thị Hạnh, sinh năm 1984, trú tại 
Phù Yên, Sơn La đã dấn thân vào một đường dây mua bán vận chuyển ma túy. 
Đánh đổi hạnh phúc gia đình bằng bản án 20 năm tù, Hạnh xót xa, ân hận nhất 
là mỗi khi nghĩ đến gia đình, người thân. 
 HƠN CHỤC NĂM BẶT TIN NHÀ 

 Trò chuyện với chúng tôi, Hạnh luôn giữ thái độ dè dặt và mặc cảm. Hạnh bảo 
từ ngày bước chân vào trại giam tới nay, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến gia đình và 
mỗi lần như thế lại nhớ về lần phạm tội của mình để chất vấn lương tâm. Hạnh bảo 
từ năm 2009 đến nay, chưa một lần được chồng con xuống thăm nên không biết mọi 
người ở nhà sống thế nào, có tha thứ cho chị ta không. 
 Hạnh là người dân tộc Tày, lớn lên trong một gia đình bố mẹ làm nông nghiệp 
lại đông con nên chuyện học hành của con cái có phần bị hạn chế. Chưa hết cấp hai 
thì nghỉ, Hạnh ở nhà giúp bố mẹ làm nương, dệt vải. Hạnh bảo ngày nhỏ vất vả lắm 
vì con nhà nghèo, dệt được tấm vải nào đều phải đem ra chợ đổi lấy gạo, lấy ngô 
mang về nhưng chưa một lần vì thế mà oán trách số phận. Sau này lấy chồng, Hạnh 
vẫn giữ nếp sống của một người phụ nữ chăm chỉ đi nương và dệt vải. Hạnh bảo 
cũng muốn ra chợ ngồi buôn bán nhì nhằng để kiếm vài chục ngàn chi tiêu trong gia 
đình nhưng ngặt nỗi không có vốn. Hỏi Hạnh có phải vì lý do đó mà tham gia vào 
việc mua bán ma túy, nữ phạm nhân này khẽ gật đầu, vẻ ngần ngại. “Em lấy chồng 
năm 20 tuổi, hai đứa con đều có thể tự phục vụ bản thân được rồi, không biết đứa lớn 
đã có người yêu chưa”, Hạnh tâm sự. 
 Ngày Hạnh bị bắt, hai đứa con mới còn là những đứa trẻ lên 4, lên 5, trong 
hiểu biết non nớt chưa hiểu thế nào là trại giam, tù tội. Có lẽ chúng chỉ biết thắc mắc 
vì sao mẹ bỏ nhà đi đâu lâu thế. Nhưng giờ đây, khi đã là những thiếu niên tuổi 15, 
chúng đã hiểu được điều gì đã xảy ra với gia đình mình từ hơn chục năm trước. Có 
điều chúng lại không một lần viết thư hỏi thăm mẹ. Hạnh bảo có thể do chị ta đi tù 
khi các con còn nhỏ nên tình mẫu tử không được vun đắp mà trở nên lạnh nhạt. Cũng 
có thể do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chúng phải bươn chải kiếm sống nên không 
có thời gian viết thư cho mẹ,... Hạnh đưa ra rất nhiều lý do để biện minh, trong đó có 
cả ý nghĩ các con không được đi học. Trong mắt người phụ nữ này chỉ có Hạnh là 
người phạm lỗi và chị ta không có quyền trách cứ người thân. 
 “Tôi vào Trại giam Thanh Phong cải tạo từ năm 2009 tới nay. Ban đầu tôi về 
lao động ở đội dệt cói, sau đó sang làm ở đội may mặc. Công việc phù hợp với sức 
khỏe của tôi. Ba năm nay tôi đều đuợc xếp loại khá”, Hạnh kể. 
 NỢ NGƯỜI THÂN MỘT LỜI XIN LỖI 

 “Tôi đã từng vài lần viết thư về cho gia đình nhưng không ai viết thư cho tôi 
cả. Không nhận được hồi âm của người thân khiến tôi bất mãn và thể hiện những uất 
ức ấy bằng sự quậy phá. Tôi cáo ốm để không đi lao động, lúc làm việc thì qua loa, 
lười nhác và nếu cán bộ có nhắc nhở thì lại tỏ thái độ bất cần, chống đối”, Hạnh kể. 
 Theo lời tâm sự của nữ phạm nhân này thì ngày đó, vì suy nghĩ cực đoan nên 
mỗi khi nhìn thấy bạn tù nào có thư nhà hoặc được người thân tới thăm gặp, Hạnh tỏ 
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thái độ khó chịu ra mặt. Thậm chí Hạnh còn kiếm cớ để đôi co, gây sự. Hạnh bảo 
không phải vì chị ta ghét bỏ mọi người mà bởi trong lòng cảm thấy trống trải, chỉ 
muốn đuợc đấu khẩu với ai đó để xoa dịu nỗi cô đơn. Nhưng khi được cán bộ gọi lên 
nhắc nhở, Hạnh lại không muốn đem những tâm tư đang ngổn ngang trong lòng ấy 
thổ lộ cho người khác biết để rồi cứ im lặng chịu trận nhận các hình thức kỷ luật từ 
nhắc nhở, viết bản kiểm điểm hay phê bình trước toàn đội. 
 Vì muốn có tiền làm vốn để có một chỗ ngồi buôn bán ngoài chợ, Hạnh đã 
liều lĩnh tham gia vào một đường dây ma túy. Hạnh bảo nhiệm vụ của chị ta là tìm 
người có nguồn hàng ma túy sau đó vào hỏi mua rồi báo giá lại cho đồng bọn. 
Những công đoạn khác như mua thế nào, địa điểm giao hàng ở đâu, Hạnh không cần 
phải quan tâm. Sau khi mua bán trót lọt, Hạnh sẽ đuợc trả công. 
 Hỏi Hạnh đã nhận được bao nhiêu tiền rồi, chị ta bảo đã 3 lần được trả công, 
có lần 2 triệu cũng có lần 5 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng ma túy được giao 
dịch. Năm 2007 đường dây bị phát hiện và Hạnh bị bắt. Sau hơn một năm bị giam 
cứu để điều tra mở rộng và hầu tòa, đầu năm 2009, Hạnh về Trại giam Thanh Phong 
cải tạo. “Chị nghĩ thế nào về bản án 20 năm tù, có nặng quá không?”, chúng tôi hỏi, 
Hạnh chua chát: “Quá nặng và quá đắt”. 
 Hạnh tâm sự rằng, ban đầu nói đến ma túy cũng sợ lắm nhưng khi được trấn 
an rằng chỉ đi tìm người cung cấp hàng thôi chứ không phải cầm ma túy đi bán thì 
chị ta đã do dự. Và nhất là khi được nghe nói được chia tiền, sẽ có vốn làm ăn, cuộc 
sống gia đình sẽ đổi đời, Hạnh đã đồng ý. 
 Hơn chục năm chưa gặp lại người thân, Hạnh không biết chồng con mình 
sống thế nào, bố mẹ, các anh chị em ai còn ai mất. Hạnh bảo rất nhớ nhà, nhất là 
những ngày lễ tết, nhìn bánh chưng, giò chả trong lòng lại cồn cào nỗi nhớ gia đình. 
Có năm lên nhận phần quà trại dành cho thêm những trường hợp phạm nhân có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, không người thân thăm gặp, Hạnh đã òa khóc vì xúc động 
và tủi thân. “Chồng tôi là người thật thà, hiền lành. Ngày tôi ở nhà, việc làm rẫy làm 
nương là tôi làm, anh ấy đi xẻ gỗ thuê, chỉ ngày giỗ, tết mới về nhà. Tôi đi thế này 
chắc anh ấy không đi làm ăn xa được, ba bố con lại lọ mọ nương vườn chăm nhau 
thôi”, Hạnh bộc bạch. 
 Người phụ nữ này thừa nhận rất yêu gia đình của mình và thương chồng con 
nhưng vì hiểu biết pháp luật thấp kém mà phạm tội. “Tôi không biết các con tôi có 
còn oán trách mẹ chúng không. Cũng không biết sau này trở về có được chúng đón 
nhận không. Dù thế nào thì tôi đã rất có lỗi với con, tôi nợ chúng một lời xin lỗi”, 
Hạnh tâm sự. 
 Vừa lấy tay áo lên quệt đôi dòng lệ đang trào xuống má, Hạnh bảo mục đích 
bây giờ chỉ là cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình còn chuyện đoàn tụ 
được với chồng con hay không, cô không dám nghĩ tới. Nữ phạm nhân này cho biết, 
đang hạ quyết tâm để năm nay có tên trong danh sách xét giảm án và sẽ cố gắng để 
những năm sau đó, năm nào cũng được giảm án. Hạnh hy vọng với sự nỗ lực của bản 
thân sẽ rút ngắn được thời gian cải tạo để sớm được ra tù... 




