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01. Phong Anh. MANG VŨ KHÍ “NÓNG” ÁP TẢI HƠN 15.000 VIÊN MA TÚY 
TỔNG HỢP / Phong Anh // An ninh Thủ đô.- Ngày 03/6/2020.- Số 5907.- Tr.15. 
 

 Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay trong ngày đầu ra quân tháng 
cao điểm phòng chống ma túy, Công an huyện Vân Hồ đã bắt quả tang 2 đối tượng có 
hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 
 Theo đó, khoảng 3h30 ngày 01/6, tại bản Loóng Luông, xã Loóng Luông, huyện 
Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc 
Châu, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, phòng Cảnh sát Giao thông Công an 
tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án bắt quả tang 2 đối tượng Giàng A Sử (sinh 
năm 1994) và Sồng A Hú (sinh năm 1996) cùng trú tại bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, 
huyện Vân Hồ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 
 Tang vật thu giữ gồm hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu 
súng Sămplếch đều trong tình trạng đạn đã lên nòng, 37 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn cùng 
một số vật chứng liên quan khác. 
 Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu 
vực biên giới vào nội địa để mang về xuôi tiêu thụ, khi đi các đối tượng mang theo súng 
nhằm chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. 
 Ngay sau khi nhận được tin báo về chiến công xuất sắc của các đơn vị thuộc 
Công an tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cùng đoàn công 
tác đã tặng hoa chúc mừng, thưởng nóng cán bộ chiến sỹ tham gia đánh án. 
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao lực lượng tham gia 
chuyên án đã mưu trí, dũng cảm, phá án thành công, bắt giữ được đối tượng, tang vật, 
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân góp phần giữ vững 
an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 

02. Song Hà. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH SƠN LA: NÊU CAO TINH THẦN 
TRÁCH NHIỆM, TÂM HUYẾT VÌ SỰ NGHIỆP NGƯỜI CAO TUỔI / Song Hà 
// Người cao tuổi.- Ngày 10/6/2020.- Số 51.- Tr.2. 
 

Nhân 79 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam gắn với kỷ niệm 25 

năm thành lập hội, ngày 6/6, Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Biểu 

dương 60 cán bộ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị 
có ông Nguyễn Hòa Bình, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Chá A Của, 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh; ông Vì Đức Thọ, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện một số sở, ngành; nguyên lãnh đạo 
Hội Người Cao tuổi tỉnh qua các thời kỳ. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của các cấp hội, vai trò của cán bộ hội 
các cấp trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; trong chăm sóc và phát huy 
vai trò người cao tuổi, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; cùng các ý kiến tham luận của 
các đại biểu chỉ rõ những thuận lợi khó khăn trong công tác vận động người cao tuổi tại 
cơ sở… Phó chủ tịch Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Trong những năm qua, được sự 
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quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành, 
đoàn thể tỉnh, hội người cao tuổi đã triển khai công tác chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuổi đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có sự đóng góp to lớn của các cán bộ 
làm công tác hội. 60 cán bộ hội được biểu dương hôm nay là lực lượng nòng cốt, là 
những tấm gương sáng trên các mặt công tác hội; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm 
trong mọi việc, tận tụy, tâm huyết vì sự nghiệp người cao tuổi. Đồng thời, đánh giá cao 
vai trò của các cấp Hội Người Cao tuổi tỉnh Sơn La trong quá trình thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ được giao; triển khai nhiều chương trình hiệu quả, thiết thực. 

Tiếp thu ý kiến, ông Lò Mai Kiên, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi   
tỉnh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Trung ương hội 
rất kịp thời, sâu sát, hiệu quả. Thời gian tới, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh sẽ tiếp 
tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V của Hội Người Cao 
tuổi Việt Nam; khẩn trương đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh hướng tới 
đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. 

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, thay mặt Ban Thường vụ, Phó chủ tịch 
Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng 5 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng (trích từ 
nguồn Quỹ Chăm sóc Người cao tuổi Việt Nam) đến các đồng chí nguyên là cán bộ hội. 
 

03. Duy Anh. ĐƯA NÔNG SẢN SƠN LA VƯƠN TẦM THẾ GIỚI / Duy Anh 
// Đại biểu nhân dân.- Ngày 12/6/2020.- Số 164.- Tr.5. 

  

Với kỳ vọng đưa nông sản Sơn La vươn tầm thế giới, chương trình hợp 
tác giữa Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn), Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La và Hiệp hội CropLife Việt Nam 
đã triển khai xây dựng mô hình liên kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước, chính 
quyền địa phương, doanh nghiệp và nông dân nhằm nâng cao nhận thức về sử 
dụng thuốc “hiệu quả - an toàn - có trách nhiệm”; góp phần sản xuất các sản 
phẩm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, hướng tới sản xuất an toàn, bền vững và 
nâng cao giá trị. 
 ĐƯỢC MÙA, ĐƯỢC GIÁ 

Năm 2019, giá trị xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La đạt 150 triệu USD; nông 
sản được mùa, bán được giá, người nông dân có thu nhập tốt. Đó là kết quả của quá 
trình áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển hướng phát triển cây ăn 
quả, đẩy mạnh mô hình kinh tế hợp tác xã, đẩy mạnh xúc tiến thương mại kinh tế 
toàn vùng. Tiếp nối thành công đó, diện tích và sản lượng nhiều loại nông sản của 
tỉnh tiếp tục tăng cả về số lượng và chất lượng. Có thể nói, sau 3 năm triển khai, 
chương trình hợp tác giữa Tổ chức CropLife Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật và Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La đã góp phần đưa nông sản Sơn La có 
tên trên bản đồ nông sản thế giới. 

Năm 2020, tổng diện tích xoài của Sơn La đạt trên l6.000ha. Trong đó, vùng 
trồng xoài tại huyện Yên Châu và Mai Sơn diện tích trồng lớn, lại được mùa chưa 
từng có. Theo những nông dân có kinh nghiệm lâu năm tại đây, thời tiết từ cuối 
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năm 2019 đến đầu năm 2020 tại Sơn La ít mưa nhưng mùa đông kéo dài, nên xoài 
ra hoa đậu quả rất sai. Niên vụ năm 2020, diện tích xoài được trồng mới từ giai 
đoạn 2016 - 2017 đã bước vào giai đoạn cho thu hoạch rộ, vì vậy cùng với việc 
xoài được mùa lớn, dự kiến tổng sản lượng xoài toàn tỉnh sẽ tăng từ 25 - 30% so 
với năm 2019 với khoảng 192.000 tấn, trong đó có ít nhất 40.000 tấn đủ điều kiện 
xuất khẩu. 

Anh Nguyễn Đắc Đông (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn) cho biết: Gia đình anh 
đang có trên 3ha trồng cây ăn quả, trong đó xoài 2ha, bưởi 1ha và 5.000m2 trồng 
nhãn... Năm 2019, anh Đông thu hoạch đươc 30 tấn xoài Đài Loan với giá 22.000 
đồng/kg, thu về trên 600 triệu đồng, chưa kể bưởi và nhãn. Vụ xoài năm nay, sản 
lượng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, hiện vườn xoài đã được bọc túi đợt 1 với khoảng 2 
vạn quả. Anh Đông khẳng định, vườn xoài của gia đình được đầu tư, chăm sóc theo 
đúng quy trình kỹ thuật, áp dụng các quy trình sản xuất an toàn nâng cao chất 
lượng sản phẩm quả, thậm chí đủ điều kiện để xuất khẩu sang những thị trường khó 
tính. 

Là đơn vị trồng cây ăn quả và chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung 
Quốc, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Ngọc Lan (xã Hát Lót, huyện 
Mai Sơn) cho biết, xoài ở vùng Hát Lót được người tiêu dùng trong nước cũng như 
quôc tế đánh giá ngon hơn những vùng khác bởi thời gian sinh trưởng dài hơn 
những nơi khác, biên độ dao động giữa ngày và đêm cao. Ngoài ra quả xoài được 
làm ra bảo đảm đầy đủ tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm kèm theo mẫu mã 
đẹp, bắt mắt. Đặc biệt, để đáp ứng những điều kiện khắt khe phía đối tác, hợp tác 
xã yêu cầu tất cả thành viên phải nhận thức rõ việc chăm sóc cây trồng cũng như sử 
dụng đúng cách thuốc bảo vệ thực vật. “Đây là yếu tố hàng đầu giúp trái cây xuất 
khẩu luôn bảo đảm chất lượng”, ông Dũng khẳng định. 

TRANH THỦ THỜI CƠ 

Cục Bảo vệ thực vật cho biết, đến nay cục đã phối hợp với Sơn La triển khai 
cấp được 119 mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu, với tổng diện tích 
gần 1.340ha, sản lượng ước đạt trên 14.000 tấn quả các loại. Trong đó, có 68 mã số 
phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tổng diện tích trên 3.290ha (sản 
lượng quả ước đạt 47.390 tấn), bao gồm nhãn, xoài, thanh long. Bên cạnh đó, tổng 
số mã số vùng trồng cây ăn quả đã được cấp để xuất khẩu sang thị trường khác như 
Australia, Mỹ... là 51 mã, với tổng diện tích 344ha (gồm xoài, nhãn, mận, bơ). 

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sơn La cần tiếp tục duy trì nghiêm việc tuân thủ 
các yêu cầu kỹ thuật tại các vùng cây ăn quả đã được cấp mã số vùng và tiếp tục 
phối hợp, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để cấp thêm các mã số vùng trồng khoảng 
trên 1.000ha trong thời gian tới. Cục sẽ đẩy nhanh công tác đàm phán nhằm mở cửa 
thêm đối với một số loại trái cây để xuất khẩu sang các thị trường có tiềm năng như 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc..., nối lại việc đàm phán đối với một số loại trái 
cây để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khi dịch Covid-19 cơ bản được 
khống chế.  
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Chỉ riêng tại huyện Mai Sơn, việc tích cực mở rộng vùng trồng cây ăn quả 
áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu nông sản 
địa phương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu bước đầu đã cho kết quả khả quan. Riêng năm 
2019, địa phương này tiêu thụ 23.370 tấn quả (xuất khẩu 5.375 tấn 4 loại quả sang 
thị trường Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia, Campuchia...), giá trị sản phẩm nông 
sản tham gia xuất khẩu trên 4,3 triệu USD. Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Mai 
Sơn dự kiến xuất khẩu khoảng 5.900 tấn mận, xoài, nhãn, chanh leo, thanh long, 
na... sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia... Với sản lượng quả lớn, 
việc tìm đầu ra ổn định, lâu dài cho sản phẩm hết sức cần thiết. 

Theo ông Vũ Tiến Đĩnh, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, để quản lý quy 
trình sản xuất phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu, ngay từ đầu vụ, huyện đã phối hợp với 
các đơn vị, các cơ quan chuyên môn bám sát các nhà vườn hướng dẫn các hộ dân, 
hợp tác xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 
Trọng tâm là xác định rõ các vùng, doanh nghiệp, Hợp tác xã sẽ tham gia xuất khẩu 
xây dựng vùng trong an toàn, thương hiệu sản phẩm, mã số vùng trồng... Tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kết nối với các hộ nông dân, hợp tác xã trong 
tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. 

“Có thể nói, với những chính sách khuyến khích và hỗ trợ của tỉnh, cùng với 
sự tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của nông 
dân, Mai Sơn sẽ có một vụ thu hoạch các sản phẩm quả bội thu, được tiêu thụ tốt, 
giá cả ổn định”, ông Đĩnh khẳng định. 
 

04. Minh Huệ. TỶ PHÚ NUÔI LỢN Ở PHỐ NÚI SƠN LA / Minh Huệ // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 13/6/2020.- Số 142.- Tr.16. 

 

 Nguyễn Công Bắc tập tễnh bước vào nghề chăn nuôi lợn khi tưởng như 
cuộc đời đã chấm hết. Với sự nỗ lực, khát khao làm giàu mãnh liệt, anh đã trở 
thành tỷ phú chăn nuôi lợn siêu nạc với quy mô lớn nhất nhì đất Sơn La. 

Mỗi lần cần thông tin về giá lợn hơi, tôi lại gọi điện, nhắn tin hỏi anh 
Nguyễn Công Bắc, người được bà con láng giềng gọi với cái tên thân mật: Bắc 
“cụt”. Lúc nào anh cũng sẵn lòng và trả lời tôi rất nhiệt tình. Gần đây anh khoe: 
“Giá lợn hơi tăng cao quá. Anh vừa bán 1 lứa tổng trọng lượng 50 tấn lợn hơi, giá 
97.000 đồng/kg. Số tiền 20 tỷ đồng bị lỗ vì bão giá năm 2017 - 2018, đến nay coi 
như đã gỡ xong”. 

CHỚP THỜI CƠ “VÀNG” 

Tôi nhẩm tính, với 50 tấn lợn hơi bán ra mỗi đợt, anh Nguyễn Công Bắc sẽ 
có doanh thu 4,85 tỷ đồng. Trong chuồng của anh hiện nay có tổng đàn nái 1.200 
con và khoảng 6.000 con lợn thịt mỗi lứa. Mỗi tháng anh bán khoảng 2 lứa lợn hơi, 
tính nhanh trong đầu anh đã có doanh thu gần 10 tỷ đồng. Đó là chưa kể anh Bắc 
còn xuất bán cho bà con trong vùng khoảng 1.000 con lợn giống mỗi tháng, giá 
bình quân 2,7 - 3 triệu đồng/con. 
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Anh Bắc cho biết, do giá lợn hơi đang duy trì mức cao nên người chăn nuôi 
có lợi nhuận khá. Ngược lại, lúc “bão giá” hay bão dịch, thì thiệt hại không đong 
đếm được. Hiện chi phí đầu tư lợn giống đã tăng lên khoảng 3 triệu đồng/con. Tính 
ra tổng chi phí nuôi 1 con lợn nặng 100kg hiện nay vào khoảng 6,3 - 6,5 triệu đồng. 
Với giá bán trên 90.000 đồng/kg lợn hơi như hiện nay, anh Bắc thu lãi khoảng 3 - 
3,5 triệu đồng/con. 

Anh Nguyễn Công Bắc đang sở hữu 3 trang trại lớn với tổng diện tích 7ha, 
tổng đàn lợn gồm 1.400 lợn nái và 6.000 con lợn thịt mỗi lứa. Trong đó, 1 trang trại 
ở xã Hát Lót (huyện Mai Sơn) được đưa vào hoạt động từ tháng 8/2017 với hệ 
thống chăn nuôi khép kín. Ở Sơn La, anh Bắc được xem là “chịu chơi” trong giới 
chăn nuôi khi đầu tư số vốn lớn để nhập lợn cụ kị thuần chủng Yorkshire, Landrace 
từ Pháp về, áp dụng công nghệ cho ăn tự động của Tây Ban Nha. 

Anh Bắc cho biết, năm nay đang có kế hoạch tăng thêm 10.000 con lợn thịt, 
200 con lợn nái và nhập thêm 100 con lợn cụ kị, ông bà về để chủ động sản xuất 
đàn giống bố mẹ, tăng quy mô chăn nuôi và bán ra thị trường nhằm góp phần giảm 
áp lực “khát” con giống. 
 NGÃ RẼ SAU TAI NẠN BẤT NGỜ 

Anh Bắc (sinh năm 1967, quê gốc ở Thường Tín, Hà Nội). Năm 2000, anh 
rời quê hương lên Sơn La lập nghiệp với nghề buôn đường dài. Trong một lần đi 
nhờ xe ô tô, anh không may bị tai nạn và cụt mất một chân. “Lúc đó, suy sụp lắm, 
nghèo khổ tưởng không thể ngóc đầu lên nổi. Mỗi khi nghĩ tới vợ dại, con thơ là 
nước mắt lại trào ra. Rồi mình nghĩ, là trụ cột gia đình, mình không thể gục ngã 
được... Có lẽ ngã rẽ đó lại là duyên đến với nghề chăn nuôi lợn như bây giờ” - anh 
Bắc tâm sự. 

Sau nhiều đêm trăn trở, tìm nghề phù hợp với hoàn cảnh của mình, anh Bắc 
đã lựa chọn nuôi lợn nái, lợn thịt. Ban đầu do thiếu vốn, anh chỉ dám mua 10 con 
lợn nái về nuôi. Khi lợn nái sinh sản, anh để con giống lại nuôi và thường duy trì 
khoảng 100 con lợn thịt. 

“Đã chọn là nghề thì phải chăm chút chúng còn hơn cả bản thân mình” - anh 
Bắc thổ lộ. Hàng ngày, vợ anh gánh nước vào chuồng còn anh tự tay tắm táp, vuốt 
ve đàn lợn. 

“Lợn nó cũng có tình cảm đấy, nếu mình thường xuyên vuốt ve, chiều 
chuộng chúng thì chúng cũng quý mình và nhanh lớn hơn” - anh Bắc cười hóm 
hỉnh. 

Sau đó, được vợ và người thân động viên, anh Bắc quyết liều một phen làm 
ăn cho ra tấm ra món. Năm 2007, anh mạnh dạn vay 800 triệu đồng từ Ngân hàng 
Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La, cộng thêm khoản tiền tích cóp, vay 
mượn được, anh đầu tư 1,4 tỷ đồng xây dựng chuồng trại và mua 30 con lợn nái, 
200 con lợn thịt giống siêu nạc về nuôi. 

Vì sức khỏe không được như những người bình thường, anh Bắc buộc phải 
tính toán thuê nhân công, lắp camera để có thể ngồi một chỗ cũng quản lý được 
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trang trại. “Cũng may nhờ làm ăn được nên số lợn thịt, lợn nái của tôi tăng lên rất nhanh. 
Hệ thống chuồng trại vì thế cũng phải mở rộng, nhân công ngày một nhiều hơn” - anh 
Bắc nói. 

Không phải tới khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi, anh mới thực hiện nội quy “nội 
bất xuất, ngoại bất nhập”. Xác định làm ăn chuyên nghiệp nên ngay từ khi xây dựng 
chuồng trại, anh đã học hỏi mô hình chuồng kín, phân thành các khu riêng biệt gồm khu 
nuôi lợn thịt, khu lợn nái, lợn con... Hàng ngày, chỉ công nhân trong trại mới được phép 
thường xuyên tiếp xúc với đàn lợn, còn không thì tất cả quan sát qua các màn hình 
camera nhằm hạn chế mầm bệnh lây lan từ bên ngoài. 

Năm 2011, anh Nguyễn Công Bắc mở doanh nghiệp, lấy tên là Công ty Cổ phần 
chăn nuôi Lộc Phát BLLT, chủ yếu sản xuất kinh doanh, cung cấp lợn giống, thịt lợn 
thương phẩm, thức ăn gia súc, nông sản và vận tải hàng hóa. Để đảm bảo chất lượng 
thức ăn chăn nuôi, làm ra sản phẩm thịt lợn đạt chất lượng tốt nhất, anh Bắc ký hợp 
đồng với một số công ty chuyên sản xuất, cung ứng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y có uy 
tín như: Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty Cổ phần Greenfeed Việt 
Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cargill... 

Có thể nói bây giờ, trang trại của anh đã hoàn toàn chủ động nguồn con giống tại 
chỗ, nhờ đó kiểm soát được chất lượng ngay từ đầu vào. Mỗi con lợn khi được sinh ra, 
công nhân đều nhập lên hệ thống phần mềm theo dõi. Chỉ cần mở máy tính, anh Bắc 
cũng có thể biết được con lợn đó được tiêm phòng vaccine hay chưa... Ngay cả khi dịch 
tả lợn châu Phi lây lan khắp nơi, gây thiệt hại cho nhiều hộ chăn nuôi, thì trang trại của 
anh Bắc vẫn vận hành bình thường. 

Được biết, trung bình mỗi năm hệ thống trang trại của anh Bắc xuất bán ra thị 
trường khoảng 700 tấn lợn thịt và 8.000 - 10.000 con lợn giống, doanh thu từ 40 - 50 tỷ 
đồng/năm.  

Anh Nguyễn Công Bắc (Sinh năm 1967, ở Tổ 4, phường Chiềng Sinh, Thành Phố 
Sơn La, Sơn La), là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017. Nghề nghiệp chính của anh 
là chăn nuôi lợn nái, lợn thịt trên diện tích sản xuất 17.000m2. Hiện anh đang sử dụng 
thường xuyên 20 lao động. Anh cũng thường xuyên giúp đỡ giống, vốn, kỹ thuật cho các 
hộ nghèo. 
 

05. Thư Kỳ. XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO GẦN 1.400 HỘ DÂN 
NGHÈO TẠI HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA / Thư Kỳ // An ninh Thủ đô.- 
Ngày 15/6/2020.- Số 5917.- Tr.3. 

 

Ngày 13/6/2020, đoàn công tác của Bộ Công an; đoàn công tác của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Hưng Yên và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã đến dự lễ bàn giao mái 
ấm người nghèo nơi biên giới, trao tặng nhà cho một số hộ gia đình tại huyện Vân 
Hồ, tỉnh Sơn La và triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 
nhà ở cho gần 1.400 hộ nghèo tại huyện Vân Hồ; xây dựng khu nhà ở bán trú, nhà 
ăn cho học sinh trường Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 
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Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ 
Công an; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Nguyễn 
Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; đại diện một số nhà tài 
trợ kinh phí xây dựng nhà và các nhà hảo tâm; đại diện một số đơn vị chức năng Bộ Công 
an... 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã tặng quà cho công an các huyện 
Vân Hồ, Mai Sơn, Mộc Châu (tỉnh Sơn La); trao quà tặng Công an xã Vân Hồ (huyện 
Vân Hồ) và trao 5 tỷ đồng tiền kinh phí xây dựng nhà bán trú cho các em học sinh trường 
Phiêng Pằn; đại diện các ngân hàng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên, Sơn La đã trao kinh phí ủng hộ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn tại 
huyện Vân Hồ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng các hộ gia đình 
được xây dựng nhà; hy vọng với căn nhà mới, các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản 
xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự 
tại địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí thứ trưởng khẳng định, việc xây dựng khu nhà ở 
bán trú, nhà ăn cho trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phiêng 
Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cũng là việc làm rất ý nghĩa, nhằm giúp các cháu học 
sinh có điều kiện học tập tốt hơn, phấn đấu học tập đạt kết quả tốt hơn, để mai này góp 
sức xây dựng quê hương Sơn La ngày một giàu đẹp. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam 
Quang cảm ơn Tỉnh ủy, UBND, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên; Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Sơn La và các nhà hảo tâm đã đồng lòng, chia sẻ trong triển khai thực hiện 
chương trình xã hội, từ thiện đầy ý nghĩa. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền địa 
phương và bà con, đồng bào các dân tộc huyện Vân Hồ, huyện Mai Sơn tiếp tục ủng hộ, 
đồng lòng và chung tay, chung sức cùng lực lượng công an trong việc sửa chữa, xây dựng 
nhà ở để bà con sớm ổn định chỗ ở, có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn, các cháu học sinh 
có điều kiện học tập tốt hơn. 

Thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an tỉnh Sơn La tiếp 
tục triển khai các công việc đã được xác định trong kế hoạch, phối hợp có hiệu quả với 
các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La để phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa, xây 
dựng nhà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện Vân Hồ trước Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Sơn La lần thứ XV và hoàn thành việc xây dựng khu nhà ở bán trú, nhà ăn cho học 
sinh tại huyện Mai Sơn trong thời gian sớm nhất. 

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã trao tặng quà các em học sinh vùng dân tộc; đến 
trao tặng, bàn giao nhà mẫu cho 2 hộ nghèo tại bản Pa Cốp, huyện Vân Hồ. Đón nhận 
niềm vui khi được bàn giao căn nhà mới, đại diện 2 hộ gia đình cảm ơn Đảng, Nhà nước 
đã quan tâm, giúp đỡ họ có căn nhà mới rất khang trang, sạch đẹp; căn nhà mà họ đã mơ 
ước có được từ rất lâu. 
 

06. Đức Dũng. THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH HỒ CHỨA / 
Đức Dũng // Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Thế giới.- Ngày 15/6/2020.- Số 944.- Tr.48. 
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Công ty Thủy điện Sơn La cho biết, hiện công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn để 
lập Đề án “Tối ưu hóa vận hành hồ chứa bậc thang Thủy điện sông Đà và sông Gâm theo 
thời gian thực” và đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét phê duyệt. 

Theo ông Khương Thế Anh, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, mục tiêu của 
đề án nhằm nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an toàn đập và đáp ứng quy định Luật 
Khí tượng thủy văn phục vụ chống, giảm nhẹ thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội trên 
lưu vực sông Đà và sông Gâm. 

Đề án cũng tạo sự chủ động trong lập kế hoạch cho các đơn vị vận hành hồ chứa 
thủy điện trên bậc thang sông Đà và sông Gâm. 

Hiện tại, Công ty Thủy điện Sơn La đã lắp đặt đưa vào vận hành một trạm thủy 
văn tự động đặt tại Kẻng Mỏ - thượng lưu sông Đà giáp ranh với biên giới Việt Nam - 
Trung Quốc và 20 trạm đo mưa tự động trên lưu vực hồ chứa Thủy điện Sơn La, Lai 
Châu. Trên lưu vực hồ chứa Thủy điện Hòa Bình, phía Công ty Thủy điện Hòa Bình đã 
lắp đặt đưa vào vận hành 11 trạm đo mưa tự động. Như vậy, việc tính toán lưu lượng 
nước về sẽ tốt hơn, đảm bảo phục vụ tốt vận hành hồ chứa trong mùa mưa bão hàng năm. 
 

07. Kiều Thiện. CÂY ĂN TRÁI Ở SƠN LA - “NGÔI VƯƠNG” ĐẾN TỪ NỖ LỰC 
/ Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/6/2020.- Số đặc biệt.- Tr.42. 

 

Với tổng diện tích cây ăn quả trên 80.500ha, hiện nay, Sơn La đã vươn lên 
thành tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn thứ 2 trong cả nước và có sản lượng hoa quả 
xuất khẩu tăng trưởng cao hàng năm. Kỳ tích ấy được làm nên bởi những nỗ lực 
lớn lao... 
 KÝ ỨC THỜI “ĐÓI CƠM - RÁCH ÁO” 

Ở thập kỷ 90 vừa qua trở về trước, nói đến Sơn La, người ta chỉ nghĩ đến mấy từ: 
Rừng thiêng - nước độc, đói nghèo và lạc hậu... Ngày ấy, tuy là tỉnh nông nghiệp nhưng 
đến cả rau và gạo cũng phụ thuộc nhiều vào sự cung ứng của các tỉnh miền xuôi. 

Thế rồi, vào đầu những năm 2000, Sơn La vươn lên trở thành vựa ngô lai lớn nhất 
cả nước với sản lượng hàng năm tới hơn nửa triệu tấn hạt. Cây ngô lai có mặt ở khắp nơi, 
len lỏi đến nương vườn ở tất cả những xã, bản vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu 
số. Đó là thời hoàng kim của cây ngô. Nông sản từ ngô thật sự trở thành nguồn hàng hóa 
xóa đói - giảm nghèo của cả tỉnh; vừa chống đói, vừa là hàng hóa, vừa là thức ăn chăn 
nuôi gia súc, gia cầm... 

“Con số hơn nửa triệu tấn ngô hạt là thống kê chưa đầy đủ chứ thực ra sản lượng 
ngô của Sơn La ngày ấy lớn hơn thế. Chúng tôi về Hà Nội hay đi họp ở các tỉnh bạn, họ 
không chào hỏi mình là Sơn La mà chào là “vua ngô”. So với sự đói nghèo ở thập kỷ 90 
thì đó là sự bứt phá không nhỏ” - ông Hà Quyết Nghị - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp 
Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La nói. 

Đồng thời với sự phát triển của cây ngô lai, những chương trình: Khai hoang ruộng 
nước - Làm ruộng bậc thang - Cấy lúa 2 vụ/năm - Làm vụ 3... đã giúp Sơn La từ một tỉnh 
thiếu đói hàng năm, vươn lên tự chủ được lương thực và có một phần xuất khẩu. 
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“Khi cái bụng no hơn thì người dân mới nghĩ đến những điều lớn hơn - lo làm giàu. 
Chính những vườn cây trái phát triển theo mô hình kinh tế trang trại hộ gia đình, có sự tăng 
trưởng nhanh là ở giai đoạn này. Nhưng ngày ấy, nông dân Sơn La làm trang trại nhưng 
chưa biết chú ý đến giống, đến phân bón nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Những trang trại 
hiệu quả chủ yếu là mía, chè và cà phê chứ cây ăn quả thì chưa có gì nổi bật...” - ông Phùng 
Như Đoán - Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Sơn La tâm sự. 
 TỪ “NO BỤNG” ĐẾN “NO ẤM” 

Vào đầu những năm 2010, giá ngô thương phẩm đi xuống, hướng xuất khẩu không 
còn, ngô nhập ngoại rẻ hơn ngô trong nước... người dân không còn tha thiết với cây ngô. 
Chính trong thời điểm ấy, những chính sách khuyến khích phát triển cây ăn quả, đặc biệt là 
cây ăn quả có giá trị kinh tế cao: Cam, bưởi, chanh, na, mận hậu, xoài... được bà con nông 
dân hưởng ứng cao. 

Ông Hoàng Văn Chất, một trong những lão nông làm trang trại giỏi ở xã Chiềng 
Ban, huyện Mai Sơn, nhớ lại: Vào đầu những năm 2010, Sơn La chưa có nhiều trang 
trại cây ăn quả cho thu nhập cao nhưng tỉnh Sơn La đã nhìn ra hướng đi bền vững và 
hiệu quả cho phát triển nông nghiệp: Sản xuất sạch gắn với xuất khẩu. Tỉnh đã đưa đội 
ngũ khuyến nông xuống cơ sở hướng dẫn bà con cải tạo vườn tạp, phát triển cây trồng 
giống mới… 

Đến với huyện Yên Châu - địa bàn đang có hơn 2.700ha xoài; trong đó có 870ha 
đã cho thu hoạch, sản lượng ước đạt gần 13.000 tấn quả; đây là địa bàn có sản lượng 
xoài xuất khẩu lớn nhất toàn tỉnh. Đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên 
Châu, cho biết: “Yên Châu đã có hơn 170ha có mã vùng trồng phục vụ công tác xuất 
khẩu và gần 130ha được cấp chứng chỉ VietGAP. Chất lượng xoài Yên Châu được thị 
trường trong và ngoài nước đánh giá cao, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc, Úc... Vì 
thế, năm nay huyện có kế hoạch xuất khẩu 3.000 - 3.200 tấn xoài, trị giá trên 25 triệu 
USD. Đến nay, chúng tôi đã xuất khẩu được gần 2.000 tấn”. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - người gắn 
bó chặt chẽ với các chương trình xuất khẩu nông sản của Sơn La trong những năm gần 
đây, cho biết: Hiện, tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 
hơn 80.500ha, sản lượng gần 343.800 tấn quả tươi. Toàn tỉnh hiện có 129 chuỗi cung 
ứng thực phẩm nông sản; 78 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất cây ăn quả được cấp 
chứng nhận VietGAP, với diện tích hơn 3.300ha. Toàn tỉnh đã được Cục Bảo vệ Thực 
vật cấp 161 mã số vùng trồng; có 18 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng 
bảo hộ, 1 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ tại Thái Lan. 

Từ đầu năm đến nay, Sơn La đã tiêu thụ trong và ngoài nước hơn 30.100 tấn 
mận, gần 4.000 tấn xoài và gần 20.000 tấn chuối, sản phẩm trái cây tham gia xuất khẩu 
dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tính đến ngày 14/5 đã đạt giá trị hơn 817.000 
USD; nông sản chế biến tham gia xuất khẩu ước đạt 30,34 triệu USD. Thời gian tới, Sơn 
La tập trung cao cho tiêu thụ, xuất khẩu nhiều loại trái cây với sản lượng hàng trăm ngàn 
tấn: Xoài, nhãn, na, bơ, táo sơn tra... 
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Vậy là từ một tỉnh đặc biệt khó khăn, “rừng thiêng - nước độc”, phải nhập từ mớ 
rau, cân gạo; Sơn La đã vươn lên đứng thứ 2 trong cả nước về diện tích cây ăn quả và có 
năng lực tiêu thụ nông sản mạnh mẽ, bền vững nhờ xuất khẩu. Điều ấy đã tạo nên “bước 
đổi đời” trong nông dân - nông nghiệp và nông thôn Sơn La. 

Ngôi vương cây ăn quả mà Sơn La đạt được hôm nay là hệ quả của một quá 
trình nỗ lực hàng chục năm trời của cả hệ thống chính trị và bà con nông dân các dân 
tộc trên địa bàn. 
 

08. KT. “TRẢI THẢM ĐỎ” CHO XUẤT KHẨU NÔNG SẢN / KT // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 15/6/2020.- Số đặc biệt.- Tr.42. 

 

Trong buổi làm việc với báo Nông Thôn Ngày Nay vào sáng ngày 5/6, đồng chí 
Thào Xuân Sùng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp 
hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La), cho biết: 
Để Sơn La có được diện tích, năng xuất, chất lượng và sản lượng cây ăn quả cũng như 
khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu như hôm nay thật sự không đơn giản. 

Trước hết, Sơn La đã đào tạo được những nông dân có tri thức, biết làm nông sản 
xuất khẩu, biết cách làm tăng giá trị hàng hóa của mình. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Sơn 
La đã có những quyết sách đúng trong phát triển hàng hóa cây ăn quả ngay từ bước đầu, 
như việc: Quyết định đầu tư cải tạo vườn tạp; giữ lại những vườn cây giống gốc khỏe 
mạnh để áp dụng kỹ thuật lai ghép với những nguồn giống quý; chứ không chặt phá cây 
cũ để trồng cây mới. Nhờ thế, Sơn La sớm có hàng ngàn ha cây ăn quả to khỏe, sớm cho 
thu hoạch, đạt năng xuất cao và chất lượng trái cây tốt. 

Quá trình tìm kiếm, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất nông nghiệp và 
tham gia vào chuỗi sản xuất - cung ứng - xuất khẩu nông sản ở Sơn La cũng thật sự “trải 
thảm đỏ”. Để có được những bạn hàng lớn, bền vững, những ngày đầu, lãnh đạo tỉnh 
phải trực tiếp đi tìm bạn hàng, tìm đối tác xứng tầm mà chào hàng nông sản. 

Cách chào hàng cũng phải phù hợp, linh hoạt và hiệu quả. Đã có lúc chúng tôi 
phải biếu tặng đối tác một lượng trái cây lớn để thông qua chính họ làm người chào 
hàng cho chúng tôi. Chính quá trình phân chia quà của họ đã trở thành hoạt động quảng 
bá nông sản cho Sơn La và hình thành nên những bạn hàng mới, lớn hơn, bền vững hơn. 

 

09. Đặng Thảo Lan. SƠN LA ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO 
ĐỘNG, CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ 
NGHIỆP / Đặng Thảo Lan // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 
31/5/2020.- Số 623.- Tr.49-50. 
 

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Sơn La đã quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, nhờ đó, công tác 
bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tai nạn lao động và 
bệnh nghề nghiệp được phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất. 
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 NÂNG CAO Ý THỨC CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH 
NGHỀ NGHIỆP 

Tính đến năm 2019, toàn tỉnh Sơn La có 3.014 doanh nghiệp, trong đó có 5 
doanh nghiệp Nhà nước; 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); 2.427 
doanh nghiệp dân doanh; 572 chi nhánh văn phòng đại diện. Tổng số lao động làm 
việc tại các doanh nghiệp khoảng 57 nghìn người. Với nhận thức thực hiện tốt công 
tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động là bảo đảm tính mạng, sức khỏe người lao 
động, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh 
Sơn La đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch về an toàn, 
vệ sinh lao động nhằm tăng cường sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của người sử dụng lao động, người lao 
động và toàn xã hội trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động. 

Ngoài các chương trình kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động, hàng 
năm UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức tháng Hành động về 
an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội tổ chức lễ phát động tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động. Trên cơ sở đó, 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện 
một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, của địa phương; chú 
trọng đưa nội dung an toàn, vệ sinh lao động vào chương trình, kế hoạch hàng năm 
của đơn vị mình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an 
toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động. Chủ động 
nghiên cứu, xây dựng bộ quy tắc chuẩn mực về an toàn, vệ sinh lao động đối với 
từng lĩnh vực, tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy tính sáng tạo trong lao động 
sản xuất gắn với công tác đảm bảo an toàn lao động khi thực hiện nhiệm vụ được 
giao. 

Đồng thời, các sở, ban, ngành cũng phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, 
phòng lao động thương binh xã hội huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chương 
trình kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa 
bàn; triển khai, hướng dẫn chuyên môn về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động, kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tổng 
hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, trên 
cơ sở đó ban hành thông báo, phân tích nguyên nhân, đánh giá tình hình tai nạn lao 
động để các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cùng rút 
kinh nghiệm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, chủ động phòng 
ngừa tai nạn lao động. Thực hiện lồng ghép chuyên đề về công tác an toàn, vệ sinh 
lao động vào các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên 
các ngành, đoàn thể, đặc biệt là lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
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Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong 
tỉnh như Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thường xuyên có tin, bài, lập 
chuyên trang, chuyên mục về an toàn, vệ sinh lao động...; kịp thời đăng tải các văn 
bản mới, cập nhật tình hình thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trên trang thông tin 
điện tử của tỉnh nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân và các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh tích cực thực hiện việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. 
Từng bước đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đa dạng hóa 
các hình thức tuyên truyền đảm bảo truyền tải được đến người lao động với trọng 
tâm là nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động 
đối với việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động; cấp ủy, lãnh đạo các đơn 
vị thấy được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. 

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ công chức, người lao động, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh... đã tổ chức các lớp 
tập huấn, hội nghị tuyên truyền nhằm giáo dục, phổ biến về chính sách, pháp luật 
liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. Từ năm 2013 - 2019, tỉnh đã tổ 
chức hơn 120 lớp tuyên truyền chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 
với sự tham gia của khoảng 7.200 người là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ 
quan, đơn vị; người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  

Các cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành 
chính, các mẫu đơn, tờ khai hành chính theo quy định và công khai trên cổng thông 
tin điện tử của tỉnh; tiếp nhận, xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính về an toàn, vệ sinh 
lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh 
doanh hoạt động an toàn, hiệu quả. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
bên cạnh việc tích cực huy động các nguồn lực phát triển sản xuất, cải tiến đổi mới 
công nghệ, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo 
công ăn việc làm, giảm nghèo, còn chú trọng đến việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao 
động trong đơn vị. 

Công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động cũng đã 
được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh quan tâm triển 
khai thực hiện; nội dung, phương pháp huấn luyện từng bước được đổi mới phong 
phú; rà soát, xây dựng giáo trình huấn luyện phù hợp với các ngành nghề, việc huấn 
luyện, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, chỉ huy sản xuất tập trung vào kỹ năng kiểm 
soát, đánh giá rủi ro, nhận diện các nguy cơ mất an toàn và biện pháp xử lý; huấn 
luyện cho công nhân tập trung vào các thao tác, kỹ năng làm việc, xử lý tình huống, 
phối hợp trong tổ, nhóm theo phương pháp “cầm tay, chỉ việc”. 
 CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC VỀ NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN 
TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các 
cơ quan chức năng, nhận thức, ý thức và hành động của người sử dụng lao động, 
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người lao động và người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an 
toàn, vệ sinh lao động từng bước được nâng lên. Các sở, ban, ngành đã thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác an toàn, vệ sinh lao động, đã tham 
mưu, đề xuất ban hành được nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, hướng dẫn, 
triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động; có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở 
phân định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành, các huyện, thành phố. 

Các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh 
doanh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với công việc, địa bàn và đặc 
thù ngành nghề sản xuất kinh doanh; phương pháp tuyên truyền được đổi mới bằng 
các hình thức trực quan sinh động, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, 
cách làm sáng tạo. Ý thức tự kiểm tra một cách thường xuyên của cơ sở được đề 
cao để chủ động phát hiện các sai phạm, các nguy cơ mất an toàn, từ đó có biện 
pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn 
luyện an toàn, vệ sinh lao động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Từ đó, các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã tích cực cải thiện điều 
kiện làm việc, môi trường lao động, từng bước xây dựng văn hóa về an toàn lao 
động; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo 
đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, bảo vệ tài sản của Nhà nước, 
tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

Kết quả các cuộc khảo sát, kiểm tra liên ngành hàng năm được thực hiện 
theo kế hoạch cho thấy các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh nhìn chung đã có ý thức nghiêm túc triển khai thực hiện các 
quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ 
máy, bố trí cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và tổ chức thực 
hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; trang bị đầy đủ phương tiện bảo 
vệ cá nhân và lập sổ quản lý, theo dõi việc cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân 
cho người lao động trong doanh nghiệp; thường xuyên quan tâm chăm sóc sức 
khỏe cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh 
nghề nghiệp; có chế độ nghỉ ngơi điều dưỡng, có hồ sơ quản lý sức khỏe, bệnh 
nghề nghiệp người lao động. Thông qua việc quản lý sức khoẻ của người lao động 
doanh nghiệp đã bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của từng người. Một số 
doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng hiện vật cho người lao động. Các 
doanh nghiệp cũng quan tâm đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại nhằm cải 
thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn trong sản xuất. 
Các giải pháp mang tính chất “phòng ngừa” được chủ động thực hiện trên cơ sở 
đánh giá rủi ro, nhận diện các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn lao động. Tuy nhiên, 
đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất kinh doanh 
dưới 30 lao động phần lớn không bố trí hoặc bố trí người làm công tác an toàn, vệ 
sinh lao động kiêm nhiệm, còn mang tính hình thức, chưa đảm bảo quy định của 
pháp luật. 
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Theo số liệu báo cáo, thống kê từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La, 
từ năm 2013 đến năm 2019 đã xảy ra 71 vụ tai nạn lao động, trong đó: Số người 
chết là 33 người; số người bị thương là 43 người. 100% các vụ tai nạn lao động đã 
được các cơ quan, đơn vị tiến hành điều tra, lập biên bản để làm cơ sở pháp lý giải 
quyết chế độ cho người bị nạn; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những 
người liên quan, từ đó đề ra các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động tái diễn. 
Các nạn nhân bị tai nạn lao động đều được các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất kinh doanh phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cấp cứu, điều trị 
kịp thời; sau khi điều trị ổn định người lao động được giám định sức khoẻ, giải 
quyết chế độ, chính sách; được bồi thường, trợ cấp theo quy định.  
 

10. Hồng Phượng. SƠN LA: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM 
SÓC TRẺ EM / Hồng Phượng // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 
31/5/2020.- Số 623.- Tr.53-54. 
 

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn 
La luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. UBND 
tỉnh đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện pháp 
luật, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nhờ đó, công 
tác trẻ em đã có những bước tiến vượt bậc, tình hình trẻ em được cải thiện 
đáng kể, hướng đến mục tiêu mọi trẻ em đều được tạo cơ hội để thực hiện các 
quyền cơ bản. 

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, có diện tích tự nhiên 14.174km2, dân số 
trên 1,2 triệu người, gồm 12 dân tộc cùng sinh sống. Hiện nay, toàn tỉnh có 383.330 
trẻ em, chiếm 31,3% tổng dân số, trong đó số trẻ em nam: 195.872 em, trẻ em nữ: 
187.458 em; số trẻ em đang học các cấp học là: 356.354 em (cấp mầm non: 97.388 
em; cấp tiểu học: 139.613 trẻ; cấp trung học cơ sở: 89.022 trẻ; cấp trung học phổ 
thông: 30.331 trẻ); số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019 là 5.002 trẻ. Hầu hết 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, chăm sóc tốt tiếp cận các chính sách an 
sinh xã hội kịp thời. 

Thực hiện hướng dẫn, chương trình công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 
2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình UBND tỉnh ban 
hành kế hoạch về tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019; kế 
hoạch về thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc 
biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, vùng núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 -
2025, ban hành công văn về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019, công văn về 
tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật... Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của 
tỉnh, các ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo quán 
triệt tới các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc 
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trẻ em trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao đối với tất cả các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương. 

Thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp, các ngành 
phải tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm cho tất cả trẻ em đều 
được bảo vệ; chủ động phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại, giảm thiểu 
thấp nhất trẻ bị bỏ rơi, bị bạo lực, xâm hại tình dục... Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội đã tổ chức quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em ở 3 cấp độ: Cấp độ 1 qua việc nâng cao năng lực 
cho các cấp, các ngành, cộng đồng và gia đình, hỗ trợ về giáo dục, chăm sóc y tế, 
giới thiệu việc làm... tạo điều kiện cho trẻ em hòa nhập cộng đồng; cấp độ 2 bằng 
các biện pháp ngăn chặn làm giảm thiểu số trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc 
biệt như: Triển khai mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng 
đồng an toàn” cho trẻ em, tiếp tục duy trì mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em 
tại các xã, phường, thị trấn và cấp độ 3 bằng các hành động khẩn cấp hỗ trợ chăm 
sóc, bảo vệ trẻ em. Các cấp, ngành, đoàn thể đã tổ chức các hoạt động vui chơi, giải 
trí, tham quan, tặng quà cho trẻ em, trong đó ưu tiên các em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em luôn được quan tâm, củng cố đi vào 
hoạt động hiệu quả. Mạng lưới y tế cấp tổ, bản, xã, phường hoạt động thường 
xuyên với chất lượng ngày càng được nâng cao, số bác sỹ khoa nhi tại bệnh viện 
tuyến tỉnh và tuyến huyện đều được bổ sung và đào tạo để chăm sóc sức khỏe cho 
trẻ em. Tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giáo dục sức khoẻ, dinh 
dưỡng cho nhân dân nói chung và chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em nói riêng. 
Thường xuyên triển khai ngày vi chất dinh dưỡng và chiến dịch uống bổ sung 
vitamin A cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cùng hoạt động 
tích cực của các cấp, các ngành và sự tham gia ủng hộ của nhân dân, công tác giáo 
dục cho trẻ em ngày càng được xã hội hóa. Việc đảm bảo quyền học tập của trẻ em 
được thực hiện đầy đủ hơn thể hiện qua tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ngày 
càng cao và chất lượng giáo dục ngày một nâng lên. Ở nhiều địa phương, trẻ em 
được sinh hoạt, tìm hiểu về quyền trẻ em, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể 
thao, tham gia diễn đàn, các cuộc thi và các hoạt động từ thiện tại cộng đồng. Công 
tác phát triển đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí cho nhân dân nói chung 
và cho trẻ em nói riêng đã có nhiều tiến bộ. Hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin, 
thể thao ngày càng mở rộng, các nhà văn hóa, nhà thiếu nhi, sân vận động được 
quan tâm xây dựng và mở rộng, đáp ứng một phần nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ 
em. Toàn tỉnh có 12/12 huyện, thành phố có trung tâm văn hóa thông tin; hầu hết 
các tổ, bản, tiểu khu đều có nhà văn hóa là những điểm vui chơi, tổ chức hoạt động 
văn hóa - thể thao cho nhân dân, trong đó có trẻ em. Hiện nay, trên địa bàn toàn 
tỉnh mới có 1 nhà thiếu nhi tỉnh, 2 nhà văn hoá thiếu nhi của các huyện Thuận 
Châu, Mai Sơn dành riêng cho việc tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi 
giải trí và phát triển năng khiếu của trẻ em. 
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Để hỗ trợ trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, 
ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật 
tập bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phương pháp sơ, 
cấp cứu và phòng chống đuối nước cho trẻ em. Đặc biệt nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng đời sống văn hóa cho người dân, đặc biệt là trẻ em tại các xã đăng ký 
đạt chuẩn nông thôn mới, sở văn hóa đã phối hợp tổ chức ngày hội văn hóa, thể 
thao cho trẻ em tại 04 xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu), xã Chiềng Sơ (huyện 
Sông Mã), xã Huy Bắc (huyện Phù Yên), xã Chiềng Khoa (huyện Vân Hồ) nhằm 
tạo sân chơi cho trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân 
dân. Tổ chức phục vụ sách bằng xe ô tô thư viện lưu động, chiếu phim phục vụ trẻ 
em, tổ chức cuộc thi “Chúng em kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
trong ngày hội văn hóa, thể thao thu hút các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn 
các xã tham gia. 

Thực hiện quyền tham gia của trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
đã ban hành Kế hoạch Tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019, trên cơ sở đó 
phối hợp với các ban, ngành tổ chức diễn đàn với 44 đại biểu trẻ em đại diện cho 
trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh tham dự. Thông qua diễn đàn đã lựa chọn 04 em tham 
dự Diễn đàn trẻ em Quốc gia tại Hà Nội. Các hoạt động tăng cường sự tham gia của 
trẻ em đang dần được mở rộng. Tiếng nói của trẻ em đã từng bước được lắng nghe, 
được phản hồi. Các em được thực hiện quyền tham gia của mình trở nên tự tin, hòa 
nhập, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác. 

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, công 
tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh đã và đang có nhiều chuyển biến 
tích cực về nhận thức và tổ chức thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của trẻ 
em ngày càng được nâng cao, các chỉ số về sức khỏe của trẻ em được cải thiện rõ 
rệt, trẻ em được học tập và vui chơi giải trí trong một môi trường lành mạnh, trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được quan tâm hơn. Đến nay có 90% trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội 
phát triển; 85% trẻ em được phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được 
can thiệp để giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Công tác tuyên 
truyền Luật Trẻ em được triển khai rộng khắp, góp phần tạo sự chuyển biến tích 
cực về nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân 
dân; đề cao được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, 
của gia đình và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Một số nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã 
được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các ngành, được cụ 
thể hóa bằng các chỉ tiêu và gắn với nguồn lực nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho 
trẻ em. Ưu tiên hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ 
em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, trong thời gian 
tới, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20/CT-TW  của Bộ Chính trị 
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về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 
trẻ em trong tình hình mới; Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 về ban 
hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20-
CT/TW. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về công tác 
trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, 
nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ 
em, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và 
thân thiện. Kiện toàn, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 
quy định pháp luật về trẻ em.  
 

11. Mỹ Hạnh. CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA: THỰC HIỆN TỐT PHÁP LUẬT 
LAO ĐỘNG / Mỹ Hạnh // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 31/5/2020.- 
Số 623.- Tr.55-56. 

 

Công ty Điện lực Sơn La là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực 
miền Bắc thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La, có nhiệm vụ chính là 
sản xuất điện, quản lý vận hành và kinh doanh bán điện. Công ty có cơ cấu tổ 
chức gồm: 07 điện lực trực thuộc, 01 đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, 
02 nhà máy thủy điện, cơ quan công ty, với tổng số 893 công nhân viên chức, 
lao động, trong đó số có trình độ trên đại học là 19 người, chiếm tỷ lệ 2,13 %; 
đại học, cao đẳng là 424 người, 47,48%; trung cấp, công nhân 450 người, 
50,39%. 

Năm 2019, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến bất thường, tình trạng mưa lũ 
kéo dài, thời tiết nắng nóng diễn ra thường xuyên trên diện rộng và giá điện có điều 
chỉnh tăng đã khiến công tác quản lý kỹ thuật vận hành và dịch vụ khách hàng gặp 
nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền 
Bắc và sự chỉ đạo kịp thời của đảng ủy, ban giám đốc, ban thường vụ công đoàn và 
tập thể công nhân viên chức, lao động đã đoàn kết phấn đấu vượt qua mọi khó 
khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Đời sống 
của công nhân viên chức, lao động, công ty tương đối ổn định. Đặc biệt công ty 
luôn nỗ lực thực hiện cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào dân tộc tại các 
thôn, bản chưa có và có điện nhưng chưa ổn định và liên tục, đáp ứng nhu cầu cung 
cấp điện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực xóa đói giảm nghèo, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân toàn tỉnh 
được sử dụng điện lưới Quốc gia lên 96,4%. 

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển bền vững và chăm lo đời sống 
tốt cho người lao động, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La luôn quán triệt sâu 
sắc và nghiêm túc thực hiện các nội dung công tác dân chủ, công khai trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua việc cụ thể hóa phương châm của 
Đảng là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đồng thời thực hiện nghiêm túc 
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các quy định của pháp luật lao động, xây dựng và thực hiện tốt các thỏa ước lao 
động tập thể đã đề ra. Công ty xác định việc thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể 
chính là việc bảo vệ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao 
động như việc làm, tiền lương, các chế độ phúc lợi đối với người lao động, tạo 
được mối quan hệ lao động hài hòa, phát triển doanh nghiệp bền vững... 

Trong năm 2019, giám đốc công ty luôn đảm bảo các điều kiện phương tiện 
làm việc cần thiết và tạo mọi điều kiện cho công đoàn các cấp trong công ty hoạt 
động và thực hiện đúng và đầy đủ các quy định đã được thỏa thuận trong thỏa ước 
lao động tập thể. Người lao động trong công ty đều tôn trọng và thực hiện nghiêm 
túc các điều đã được thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn công ty 
cũng tham gia phối hợp cùng lãnh đạo công ty trong giải quyết việc làm, chăm lo 
đời sống về vật chất, tinh thần cho người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các quy định theo Bộ luật Lao động, chế độ, quyền lợi của người lao 
động, tham gia các lớp tập huấn và thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật lao 
động. Để đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, Điện lực Sơn La đều ký 
kết hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật đối với 100% người lao động 
trong công ty (thuộc đối tượng phải ký kết hợp đồng lao động). Trong năm 2019, 
không có lao động nào trong công ty bị kỷ luật sa thải, không có lao động đơn 
phương chấm dứt hợp đồng, 100% người lao động được bố trí công việc đúng 
chuyên môn, có việc làm thường xuyên, ổn định, không có người lao động phải 
nghỉ do không bố trí được công việc. 

Bên cạnh đó, công ty thực hiện chế độ thời gian làm việc 40h/tuần, đối với 
lao động làm việc theo ca được bố trí nghỉ tuần tính theo vòng ca. Các ngày nghỉ lễ, 
tết thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Các trường hợp bố trí trực sản xuất 
đều được thanh toán chế độ đúng, đủ. Việc giải quyết nghỉ việc riêng có hưởng 
lương, chế độ phép năm đảm bảo đúng các nội dung đã thỏa thuận trong thỏa ước 
lao động tập thể. 

Sau Hội nghị Người lao động năm 2019 tại các đơn vị và hội nghị cấp công 
ty, công ty đã ban hành lại quy định quản lý và phân phối tiền lương căn cứ vào các 
nội dung đã được người lao động nhất trí, phê duyệt các quy định quản lý và phân 
phối tiền lương cho các điện lực, xí nghiệp dịch vụ. Các khoản khấu trừ vào tiền 
lương của người lao động đều được thống nhất với ban chấp hành công đoàn và 
thông báo cho cán bộ công nhân viên - lao động biết. Không có trường hợp nào bị 
xử phạt bằng hình thức tạm giữ hoặc cắt lương. Chế độ nâng bậc lương đối với viên 
chức chuyên môn nghiệp vụ thực hiện mỗi quý một lần. Công tác thi nâng bậc cho 
công nhân năm 2019 thực hiện 02 lần. 

Các quỹ trong công ty bao gồm Quỹ Phúc lợi, Quỹ Khen thưởng được thực 
hiện đúng mục đích, đúng quy chế đã ban hành và thông qua hội nghị người lao 
động trước đây và đều triển khai lấy ý kiến tại hội nghị người lao động hàng năm. 
Trong năm, công ty đã trích chi kịp thời nhằm động viên, chia sẻ khó khăn đối với 
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cán bộ công nhân viên chức lao động trong công ty và thực hiện công tác từ thiện 
xã hội từ Quỹ Tương trợ xã hội công ty, Quỹ Phúc lợi công ty. 

Với đặc thù của một ngành sản xuất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công ty 
đã trang bị đầy đủ cho công nhân, lao động về bảo hộ lao động, tổ chức tập huấn, 
kiểm tra sát hạch định kỳ về công tác an toàn lao động. Nơi làm việc luôn đảm bảo 
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động, không có công nhân mắc bệnh nghề nghiệp. 
Trong năm 2019, toàn công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 

Người lao động trong công ty được khám sức khỏe định kỳ theo đúng các 
hạng mục quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế. 
Hàng năm tổ chức khám sức khỏe 02 lượt cho các đối tượng trèo cao, công nhân thí 
nghiệm. Trong năm, công ty tổ chức đo kiểm môi trường làm việc và thực hiện cải 
thiện điều kiện làm việc cho người lao động đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. 

Cùng với đó, 100% cán bộ công nhân viên chức lao động trong công ty được 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, đúng quy 
định. Các chế độ quyền lợi về bảo hiểm của người lao động được thanh toán kịp 
thời, đầy đủ. Công nhân lao động trong công ty được bố trí đi điều dưỡng phục hồi 
chức năng lao động theo chỉ tiêu phân bổ của tổng công ty, được chính quyền và 
công đoàn tạo điều kiện đi tham quan, giao lưu học tập trong nước và nước ngoài. 
Các bảo đảm xã hội khác như tạo điều kiện hỗ trợ đột xuất, rủi ro cũng được công 
ty quan tâm. 

Không chỉ thực hiện tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thông 
qua việc thực hiện tốt các chính sách về lao động đã quy định trong thỏa ước lao 
động tập thể, Công ty Điện lực Sơn La còn tiếp tục phân công đồng chí giám đốc 
công ty trực tiếp phụ trách công tác dân chủ tại công ty. Ban chỉ đạo thực hiện quy 
chế dân chủ đã xây dựng chương trình công tác năm 2019 và tổ chức thực hiện. 
Ban chỉ đạo đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền phổ biến những quy 
định về quyền và nghĩa vụ của người lao động đến 100% cán bộ công nhân viên 
được biết, những vấn đề liên quan đến lợi ích và đời sống của cán bộ công nhân 
viên, lao động; báo cáo công khai việc sử dụng các quỹ, tài sản, việc thu chi tài 
chính, công tác khen thưởng, kỷ luật,... Công ty Điện lực Sơn La cũng tổ chức quán 
triệt, tuyên truyền phổ biến các văn bản, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, địa phương; 
của tập đoàn, tổng công ty về thực hiện quy chế dân chủ như: Nghị định số 
149/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của 
Bộ luật Lao động năm 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 
Quyết định số 829/QĐ-EVN ngày 21/6/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về 
việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam... Qua theo dõi, 100% các phòng/ban chuyên môn, các đơn vị 
trực thuộc đã tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể công nhân viên chức lao động 
thuộc đơn vị quản lý. 

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hoạt động quản lý điều hành của ban 
giám đốc, các tổ chức công đoàn, đoàn Thanh niên, ban thanh tra nhân dân đã phát 
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huy tối đa quyền làm chủ của người lao động trong đơn vị. Tổ chức hội nghị người 
lao động hàng năm đúng quy định, nội dung hội nghị đổi mới, đi sâu vào các vấn 
đề người lao động được biết, được tham gia và được kiểm tra giám sát, đặc biệt là 
việc công khai về quản lý kinh tế, các quy chế tiền lương, tiền thưởng, lấy phiếu tín 
nhiệm đối với cán bộ, đảng viên. Trong năm 2019, qua các kỳ đối thoại định kỳ, 
lãnh đạo công ty đã tiếp nhận 71 ý kiến. Tất cả các ý kiến của người lao động đều 
được lãnh đạo công ty trả lời thỏa đáng và được người lao động đồng thuận. Qua 
việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở để 
phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người lao động. 

Lãnh đạo công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc còn phối hợp với công 
đoàn cùng cấp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, tạo 
điều kiện về thời gian, kinh phí để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền giáo 
dục tư tưởng cho công nhân viên chức, lao động và các phong trào thi đua về thể 
thao, văn nghệ và các phong trào thi đua trong công tác chuyên môn. Công đoàn và 
chuyên môn đã thường xuyên xuống gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 
đoàn viên, công nhân viên chức lao động các đơn vị, giải quyết những khó khăn, 
thắc mắc của đoàn viên, kiểm tra điều kiện sinh hoạt, nơi ăn, chốn ở, duy trì các 
nhà tập thể điện lực, tổ điện cụm xã, trang bị thêm một số trang thiết bị cần thiết 
phục vụ cho cuộc sống của công nhân viên chức, lao động. Đặc biệt, công đoàn đã 
thường xuyên tổ chức phổ biến đầy đủ các chế độ chính sách và pháp luật của Nhà 
nước, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao 
động. 

Nhìn chung, qua kết quả kiểm toán hàng năm và kết quả kiểm tra nội bộ của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Sơn La được đánh giá là đơn vị 
thực hiện tốt việc phổ biến tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, thỏa ước lao 
động tập thể và quy chế dân chủ ở cơ sở. Các chế độ chính sách tiền lương, tiền 
thưởng, công tác cán bộ, khen thưởng kỷ luật được đảm bảo thực hiện đúng quy 
trình, nguyên tắc. Không có đơn thư khiếu nại tố cáo tham nhũng hoặc khiếu kiện 
vượt cấp, không có tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Qua đó, đã tạo ra bầu không khí 
dân chủ, hài hòa, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ công ty, đơn vị không có tranh chấp 
về lao động, niềm tin của khách hàng đối với công ty được củng cố, hoạt động phát 
triển sản xuất kinh doanh của công ty ngày một phát triển bền vững, đảm bảo việc 
làm, thu nhập và các quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như người sử 
dụng lao động.  
 

12. Trần Huyền. XÓA NGHÈO BỀN VỮNG Ở MỘC CHÂU: BÀI HỌC TỪ SỰ 
ĐỒNG LÒNG CỦA CẢ  HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ / Trần Huyền // Tạp chí 
Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 31/5/2020.- Số 623.- Tr.57-58. 
 

Những năm qua, với tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp và du 
lịch, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã có nhiều cơ hội, động lực thúc đẩy 
kinh tế - xã hội, giúp địa phương phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Các chương 
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trình mục tiêu của Trung ương, của tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống, làm thay 
đổi khá toàn diện đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, đến thời điểm năm 2016, 
số hộ nghèo cần sự hỗ trợ nhất là các hộ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa 
bàn huyện vẫn còn nhiều. Thực tế đòi hỏi các cấp chính quyền ở Mộc Châu 
phải chỉ đạo tập trung và triệt để trên cơ sở đánh giá, rà soát một cách toàn 
diện, xác định rõ nguyên nhân nghèo trong dân, phân diện rõ nhóm đối tượng 
nghèo, để từ đó có các giải pháp thiết thực, cụ thể giúp các hộ nghèo giảm 
nghèo nhanh, bền vững. 

Trên tinh thần đó, UBND huyện đã tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ 
huyện ủy ban hành Kết luận số 321-KL/HU ngày 16/6/2016 về tăng cường lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mộc Châu giai 
đoạn 2016 - 2020, đồng thời quyết định thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư 
Huyện ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc 
đối với công tác an sinh xã hội mà trọng tâm là giảm nghèo bền vững, UBND 
huyện đã đề xuất với Ban Thường vụ huyện ủy ban hành quyết định phân công 52 
chi bộ, đảng bộ cơ sở phụ trách công tác giảm nghèo bền vững đối với 62 bản khó 
khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao; chỉ đạo các xã, thị trấn phân công các đoàn thể phụ 
trách giúp đỡ đến từng hộ nghèo. 

Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư 
“Thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc phân công cấp ủy viên các cấp theo dõi, phụ 
trách cơ sở theo phương châm: Cấp ủy tỉnh nắm đến tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy 
huyện nắm đến chi bộ; đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”, UBND huyện tham 
mưu ban thường vụ huyện ủy ban hành Thông báo Kết luận số 883-TB/HU ngày 
28/02/2019 về chủ trương phân công đảng viên phụ trách hộ nghèo trên địa bàn 
huyện và ban hành quyết định phân công 649 đảng viên, cán bộ, công chức, viên 
chức lãnh đạo quản lý từ cấp huyện đến cơ sở phụ trách 649 hộ dân tộc thiểu số 
nghèo của huyện, số hộ nghèo được đảng viên giữ cương vị lãnh đạo giúp đỡ phụ 
trách đạt 38,5% số hộ nghèo trong toàn huyện. Theo đó mỗi đảng viên phải báo cáo 
tại hội nghị chi bộ, trong tháng đã xuống gặp gỡ giúp đỡ hộ nghèo mấy lần, đã giúp 
đỡ được nội dung gì, có vướng mắc khó khăn khi được phân công giúp đỡ hộ 
nghèo không và đề nghị và kiến nghị gì với từng cơ quan, đơn vị để hộ nghèo được 
giúp đỡ có thể thoát nghèo. Chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn ban hành quyết định 
phân công cho các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản, tiểu khu trưởng trực thuộc 
đảng ủy giúp đỡ hộ nghèo. Bằng nhiều biện pháp, giải pháp, hình thức khác nhau 
đảng viên các chi bộ, đảng bộ đã từng bước tiếp cận, giúp đỡ các hộ nghèo về vật 
chất, tinh thần; tuyên truyền, vận động hộ nghèo thay đổi tư duy, cách thức làm ăn, 
sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, mạnh dạn thay đổi cách thức làm kinh tế để cải thiện 
đời sống, vươn lên thoát nghèo. 

Qua 05 năm, thông qua việc thực hiện các dự án, chính sách thuộc Chương 
trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo đã tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở 
Mộc Châu, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 
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từ 12,74% xuống còn 4,94% năm 2019, giảm 7,8% so với năm 2016. Bản đặc biệt 
khó khăn giảm từ 43 bản xuống còn 28 bản, giảm 15 bản so với năm 2017; xã đặc 
biệt khó khăn giảm từ 5 xã xuống còn 3 xã. 

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn các 
xã thuộc chương trình phù hợp với quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm 
bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân, cụ thể: 98% 
bản, tiểu khu trên địa bàn huyện có điện sinh hoạt cho người dân; 12/15 xã, thị trấn 
được đầu tư và xây dựng mới trụ sở làm việc đảng ủy, HĐND - UBND; 100% xã 
có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật 
theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải (02 tuyến đường Mường Sang - Chiềng 
Khừa và Tân Lập - Tân Hợp đang thi công, dự kiến cuối năm 2020 hoàn thành); 
93,3% xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, 100% các trạm y tế các xã thị trấn 
được đầu tư xây dựng, sửa chữa đạt chuẩn đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu 
khám, chữa bệnh cho người dân; 100% nhà lớp học được xây mới, sửa chữa, huyện 
Mộc Châu không còn phòng học tạm; 98,5% hộ gia đình được sử dụng nước sinh 
hoạt hợp vệ sinh; hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho 2.469 lao động 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số; 100% cán bộ làm công tác giảm 
nghèo cấp xã, trưởng bản, tiểu khu được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về 
quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo. 

Theo ông Nguyễn Quốc Hòa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội huyện Mộc Châu, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, quản lý, 
đồng thời có sự nỗ lực của bản thân người nghèo, các cộng đồng dân cư song đến 
nay, do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, công tác giảm nghèo trên địa bàn 
huyện vẫn còn một số hạn chế. Khả năng tiếp thu, ứng dụng một số khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất chưa cao. Một số hộ nghèo chưa tự lực khắc phục khó khăn để 
vươn lên thoát nghèo; thiếu vốn sản xuất, đông con, mắc vào các tệ nạn xã hội, ảnh 
hưởng của phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại ở một số vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số ít người, vùng cao, biên giới. Bên cạnh đó, một số chính sách đối với 
hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chưa được đáp ứng như 
nghèo về thu nhập, đã ảnh hưởng đến tâm lý, thắc mắc về chính sách của đối tượng 
cũng như cán bộ làm công tác giảm nghèo. 

Thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động liên 
quan đến công tác giảm nghèo, huyện Mộc Châu đã đúc rút được nhiều bài học 
kinh nghiệm nhằm có cơ sở phát huy và điều chỉnh trong giai đoạn tiếp theo, bao 
gồm: 

Thứ nhất, phải xác định giảm nghèo là công việc lâu dài gắn liền với quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện, do đó cần phải kiên trì để thực hiện mục tiêu đề 
ra, tổ chức thực hiện chính sách, không chủ quan nóng vội, thành tích; phải khơi dậy 
ý chí tự vươn lên của chính bản thân người nghèo để thực hiện mục tiêu giảm nghèo 
bền vững. 
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Thứ hai, tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, gắn với đào tạo 
nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động ở nông thôn trong 
lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

Thứ ba, xã hội hóa các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, phát động phong trào 
quần chúng sâu rộng trong toàn huyện. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm 
nghèo nhanh và bền vững thông qua việc đẩy mạnh các chương trình đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các chương trình hỗ trợ về sản xuất và đời sống cho 
đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn kết hợp và lồng ghép với các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn và dựa trên cơ sở đề xuất 
của nhân dân cho phù hợp; đồng thời, xem việc xóa nhà ở tạm là nội dung quan 
trọng trong chương trình xóa đói, giảm nghèo của địa phương. 

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguổn lực, bảo đảm đúng 
mục tiêu, đúng đối tượng, không thất thoát; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân sử 
dụng nguồn kinh phí của chương trình không đúng mục đích, không có hiệu quả. 

Thứ năm, hằng năm, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh 
nghiệm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình xóa đói, giảm 
nghèo và xóa nhà ở tạm; kịp thời khen thưởng để động viên nhân tố tích cực, khắc 
phục những yếu kém, tồn tại để tổ chức thực hiện chương trình tốt hơn cho những 
năm tiếp theo. 
 

13 . Vì Anh. BÓNG ĐÁ NỮ SƠN LA VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN / Vì Anh, Ngọc 
Uyên // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 18/6/2020.- Số 4295.- Tr.13. 

 

Từng trải qua thời gian khó khăn vì thiếu hụt tài chính, cùng với đó là chuyên 
môn còn hạn chế nhưng bóng đá nữ Sơn La đang từng bước vượt khó vươn lên. 

Tham dự một giải đấu có đủ mặt anh tài là các trung tâm bóng đá nữ hàng đầu 
cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Than Khoáng sản Việt Nam hay 
Phong phú Hà Nam, thì U-19 Sơn La được xem là đội bóng “lót đường”. Đây cũng 
là tình cảnh chung của đội bóng miền Tây Bắc này khi tham dự các giải vô địch 
Quốc Gia mọi lứa tuổi. 

Thế nhưng, bóng đá Sơn La đang “nở hoa” ở giải U-19 Quốc gia 2020. Kết 
thúc lượt đi, họ giành 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 hòa và 2 trận thua, đứng thứ 4 trên 
bảng xếp hạng, cùng điểm Phong phú Hà Nam 1 nhưng xếp sau vì chỉ số phụ. Với 7 
điểm có được và nếu tiếp tục giữ nguyên phong độ ở lượt về, U-19 Sơn La thậm chí 
còn có cơ hội tranh huy chương. Đây là kết quả tốt nhất của đội bóng vùng núi này, kể 
từ khi khai sinh và chính thức tham dự sân chơi bóng đá nữ Quốc gia. 

Tất nhiên, kết quả ấn tượng này không phải tự nhiên mà có được. Đó là sau quá 
trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhờ sự hỗ trợ từ các tuyến U của VFF đem đến cho các cô gái 
Sơn La có thêm sự tự tin, động lực để cạnh tranh, giúp các tài năng trẻ hiện đang được 
đào tạo tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF có thêm cơ hội thi đấu và trưởng thành hơn nữa. 

Chia sẻ với giới truyền thông, Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên vui mừng 
cho biết: “Đây là một lứa cầu thủ rất tốt và có năng lực. So với các đội dự giải, các nữ 
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cầu thủ Sơn La còn ít tuổi hơn (mới 17, 18, thậm chí có cả 16), nhưng các em đều chơi 
cố gắng và tự tin. Mặc dù phải đối mặt các đối thủ mạnh hơn như Hà Nội hay Than 
Khoáng sản Việt Nam, nhưng các em đều thể hiện được năng lực, khiến đối thủ phải rất 
vất vả mới thắng được. Chúng tôi đang kỳ vọng các em sẽ tiếp tục duy trì được sự tự tin 
và quyết tâm để đạt được thành tích tốt hơn ở giai đoạn lượt về. Việc đang đứng thứ tư 
và còn khả năng tranh chấp huy chương là điều quá tuyệt vời rồi”. 

Bóng đá nữ Sơn La từng đứng trước khó khăn về tài chính, tuy vậy, họ đang từng 
bước vượt qua. “Sau đại dịch Covid-19, tình hình khó khăn là thế nhưng đội vẫn được 
đảm bảo kinh phí để dự giải. Đó là điều đáng mừng, nhất là bóng đá nữ Sơn La vẫn 
chưa chính thức có được nhà tài trợ mới. Cũng qua giải đấu, tôi kỳ vọng lứa U-19 nữ 
Sơn La này sẽ thu được thành công. Từ đó, hy vọng đội bóng sẽ được lãnh đạo cùng các 
mạnh thường Quân chú ý hơn nữa”, ông Lường Văn Chuyên cho biết thêm.  
 

14. Thế Phi. TỔNG CỤC DU LỊCH HỖ TRỢ SƠN LA PHÁT TRIỂN DU LỊCH / 
Thế Phi // Du lịch.- Ngày 18/6/2020.- Số 38.- Tr.4. 

 

Từ ngày 18 - 20/6/2020, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch do Phó tổng cục 
trưởng Ngô Hoài Chung dẫn đầu sẽ đến Sơn La làm việc và hỗ trợ địa phương xây dựng 
Đề án Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù và Đề án Phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Đồng thời hỗ trợ Sơn La quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển du lịch thông minh 
và xem xét bổ sung Khu Du lịch vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La vào danh mục các địa 
điểm có tiềm năng phát triển thành Khu Du lịch Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
2050. 

Theo chương trình, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch sẽ khảo sát thực tế một 
số điểm du lịch trên địa bàn. Sau đó, đoàn sẽ có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể Thao 
và Du lịch Sơn La để nắm bắt tình hình du lịch tại địa phương và đưa ra các định hướng 
phát triển trong thời gian tới. 
 

15. Lê Hạnh. CÂU LẠC BỘ DANCESPORT SƠN LA - KẾT NỐI ĐAM MÊ 
KHIÊU VŨ THỂ THAO / Lê Hạnh // Thể thao Việt Nam.- Ngày 19/6/2020.- Số 
49.- Tr.6. 

 

Câu lạc bộ Dancesport Sơn La đã kết nối những người có chung đam mê với bộ 
 môn khiêu vũ thể thao, tạo sân chơi thú vị để các thành viên được học hỏi, tập 

luyện, giao lưu, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần. 
Khỏe, đẹp, phong cách là những điểm nhấn giúp bộ môn khiêu vũ thể thao ngày càng 
thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thành phố. 

20 giờ mỗi ngày, các thành viên câu lạc bộ Dancesport Sơn La lại có mặt ở điểm 
tập để hòa mình vào những điệu nhảy cuốn hút của bộ môn khiêu vũ thể thao. Khi tiếng 
nhạc vang lên, sự hào hứng, say mê hiện rõ trên nét mặt mỗi người. Dường như không 
có khoảng cách về tuổi tác, các thành viên từ 25 đến gần 60 tuổi cùng hòa mình trong 
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những động tác nhịp nhàng, uyển chuyển, đẹp mắt và cuốn hút của các điệu nhảy. Tìm 
hiểu được biết, câu lạc bộ Dancesport Sơn La trực thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 
tỉnh. Dù mới thành lập từ tháng 3/2020, nhưng đến nay, câu lạc bộ đã thu hút hơn 60 
thành viên tham gia tập luyện thường xuyên, từ cán bộ hưu trí, cán bộ đang công tác, lao 
động tự do... Hiện, câu lạc bộ tổ chức 2 điểm tập ở bản Hẹo, phường Tô Hiệu và tổ 6, 
phường Chiềng Sinh (thành phố). 

Chị Nguyễn Thu Hường, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ, chia sẻ: Để hoạt động hiệu 
quả, các thành viên tham gia câu lạc bộ sẽ được ban chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn khởi 
động để tránh những chấn thương không đáng có. Sau đó, sẽ được làm quen với các bài 
tập cơ bản trên nền nhạc nhẹ nhàng, động tác đơn giản, dễ dàng học theo. Tùy theo khả 
năng, nhu cầu của mỗi người, câu lạc bộ sẽ sắp xếp thành viên vào các nhóm phù hợp. 
Trung bình mỗi tuần, ban chủ nhiệm sẽ hướng dẫn trực tiếp 3 buổi; các ngày còn lại, các 
thành viên sẽ cùng nhau tập luyện. Khi đã quen với những bài tập cơ bản, các thành viên 
còn hăng hái tập luyện các bài diễn chuyên nghiệp để tham gia các buổi biểu diễn, giao 
lưu của câu lạc bộ. Mỗi tuần một lần, vào thứ bảy hoặc chủ nhật, câu lạc bộ lại tập hợp 
thành viên để tổ chức đồng diễn tại Quảng trường Tây Bắc. 

“Tiếng lành đồn xa”, những buổi tập, buổi biểu diễn tập thể của câu lạc bộ ngày 
càng thu hút nhiều người tới xem, cổ vũ. Cũng từ đó, ban chủ nhiệm câu lạc bộ cũng 
nhận được thêm nhiều lời đề nghị tham gia tập luyện của mọi người, là động lực để câu 
lạc bộ từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động. Với mong muốn mô 
hình sẽ ngày càng được nhân rộng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của mọi người tại các 
khu vực khác trên địa bàn, trong thời gian tới, câu lạc bộ dự kiến mở thêm 1 điểm tập 
luyện tại tổ 15, phường Quyết Thắng. 

Không chỉ xóa đi khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp, xua tan những căng 
thẳng, mệt mỏi của công việc thường nhật, Câu lạc bộ Dancesport Sơn La đã trở thành 
nơi kết nối những người chung niềm đam mê; đồng thời, góp phần phát triển phong trào 
thể thao quần chúng, thúc đẩy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe 
trong cộng đồng. 
 

16. Tuyết Nhung. NÔNG DÂN SƠN LA “CHUYỂN MÌNH” DÙNG THUỐC 
BẢO VỆ THỰC VẬT AN TOÀN TRÊN QUẢ XOÀI / Tuyết Nhung // An ninh 
thủ Đô.- Ngày 21/6/2020.- Số đặc biệt.- Tr.16. 

 

Tập huấn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm, có hiệu 
quả và an toàn vời môi trường là mục tiêu mà nhiều năm nay, Hiệp hội CropLife 
Việt Nam hướng đến. 

Nhiều năm qua, CropLife Việt Nam đã phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các chi cục bảo vệ thực vật và Trồng trọt 
nhiều địa phương triển khai chương trình đào tạo, tập huấn cho nông dân sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật một cách có trách nhiệm, an toàn và thân thiện hơn với môi trường. 
Điển hình như Dự án phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật và Chi cục Bảo vệ Thực vật và 
trồng trọt tỉnh Sơn La thực hiện tập huấn hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả và 
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có trách nhiệm từ giai đoạn 2017 - 2020 với định hướng xây dựng vùng trồng bền vững 
cho các cây có giá trị, phục vụ mục đích xuất khẩu mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Tỉnh Sơn La có trên 300.000ha đất nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp lớn là 
điều kiện thuận lợi để đầu tư sản xuất các vùng nguyên liệu tập trung có quy mô lớn. Từ 
năm 2017, định hướng sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng chuyển đổi sang phát 
triển cây ăn quả trên đất dốc trong đó chú trọng đầu tư xây dựng và vận hành chuỗi giá 
trị sản xuất, cung ứng chế biến, tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sạch và an 
toàn. 

Tuy nhiên, trong xu thế sản xuất nông nghiệp an toàn để phục vụ tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu thì sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sơn La cũng đang đặt ra nhiều 
thách thức, vấn đề về sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ hiện đang là một trong những trở 
ngại lớn với uy tín hàng hóa, chất lượng sản phẩm nông sản của tỉnh. Phần lớn nông dân 
sử dụng phân vô cơ được tổng hợp từ các loại hóa chất hoặc khoáng chất do có ưu điểm 
nhanh, tiện lợi, với suy nghĩ “bón phân càng nhiều thì cây càng tốt” cho nên lượng phân 
bón hóa học thường được bón tăng gấp 2 - 3 lần so với nhu cầu, chưa chú trọng đến cân 
bằng của các loại chất dinh dưỡng trong đất bằng các chất hữu cơ. 

Thói quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo kinh nghiệm, lạm dụng thuốc, 
không tuân thủ nguyên tắc 4 đúng và hướng dẫn trên bao bì; không trang bị bảo hộ lao 
động khi dùng thuốc; vỏ bao bì thuốc còn vứt bừa bãi tại nương rẫy... đã gây nhiều vụ 
ngộ độc xảy ra do thuốc bảo vệ thực vật (đặc biệt là thuốc trừ cỏ), gây nguy hại đến sức 
khỏe không những cho người sản xuất mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

Song, qua 4 năm triển khai dự án, hàng nghìn nông dân ở Sơn La đã được tiếp 
cận với kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sao cho đúng, đủ và an toàn sức khỏe 
nông dân và người tiêu dùng; thúc đẩy phát triển sản phẩm đặc sản của Sơn La như quả 
xoài. 

Nông dân Nguyễn Thị Huyên ở bản Nà Cang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn 
La cho biết, gia đình chị có 4ha trồng cây ăn quả, trong đó 3ha trồng xoài Đài Loan, 
0,5ha trồng nhãn và 0,5ha trồng bưởi Diễn. “Trước kia, gần như 100% nông dân chúng 
tôi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo kinh nghiệm truyền nhau mà chẳng có khoa học 
gì. Nhưng từ khi được tham gia vào dự án, được tham dự các lớp tập huấn, bổ sung kiến 
thức rồi thực hành thì chúng tôi đã có kiến thức hơn, ý thức trong việc sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật cũng được nâng cao rõ rệt” - chị Huyên chia sẻ. 

Theo đó, kể từ vụ xoài năm 2019, trong quá trình trồng và chăm sóc vườn xoài, 
chị Huyên đã có thể nhận biết một số loại sâu bệnh trên xoài sớm hơn để sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật đúng thời điểm, vừa mang lại hiệu quả trên cây xoài vừa giảm được 
lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng. 

“Cái thay đổi rõ nữa khi có dự án này là nông dân khi phun thuốc bảo vệ thực vật 
đã sử dụng bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, kính che. Còn như trước đây chỉ mặc 
quần áo bình thường. Thêm vào đó, bao bì thuốc bảo vệ thực vật  cũng được thu gom để 
gọn vào nơi quy định, không vứt bừa bãi ra vườn, rãnh nước như trước đây, rất ô nhiễm 
môi trường” - chị Huyên bày tỏ. 
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Tương tự, anh Nguyễn Đắc Đông, bản Nà Cang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, 
Sơn La cũng cho biết, trong thời gian 4 năm được tham gia dự án, anh đã được tham dự 
nhiều lớp tập huấn về kiến thức, về thực hành mang lại rất nhiều bổ ích cho nông dân 
trồng xoài nói riêng, trồng cây ăn trái nói chung. “Lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng 
cũng giảm hẳn vì mình đã biết phun đúng thời điểm sâu, bệnh bắt đầu; bao bì thuốc 
cũng được thu gom bỏ đúng nơi quy định. Mẫu mã trái xoài rồi sản lượng cũng tăng hơn 
so với trước kia” - anh Đông cho hay. 

Đại diện CropLife Việt Nam tiết lộ, từ năm 2020, CropLife Việt Nam phối hợp 
với Cục bảo vệ Thực vật tiếp tục mở rộng triển khai chương trình tập huấn hướng dẫn 
sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm tại Sơn La và Bắc Giang nhằm tiếp 
tục đẩy mạnh xuất khẩu các cây ăn quả có giá trị cao và tăng quy mô, số lượng nông dân 
tiếp cận và hưởng lợi từ chương trình. 
 

17. Hà Anh. SUỐI REO - CHUYỆN VỀ “PHONG CÁCH LÀM BÁO” CHƯA 
TỪNG CÓ / Hà Anh // Nhà báo và Công luận.- Ngày 21/6/2020.- Số đặc biệt.- Tr.3. 
 

Lật lại những trang vàng của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, hẳn 
không thể không nhắc tới Suối Reo. Tờ báo được khắc họa đầy bay bổng trong 4 
câu thơ của vị chủ bút - nhà cách mạng, nhà báo, nhà thơ Xuân Thủy: “Thu sang 
hoa cỏ già rồi/ Suối Reo lên để cho đời trẻ trung/ Thu sang non nước lạnh lùng/ 
Suối reo lên để cho lòng ta reo” - cũng là tờ báo đại diện tiêu biểu cho bản lĩnh, khí 
phách cũng như phong cách làm báo cách mạng chưa từng có tiền lệ trước đó. 

MỘT TỜ BÁO ĐẶC BIỆT 

Dường như có quá nhiều điều đặc biệt về Suối Reo. Tháng 2/1941, hội nghị 
lần thứ nhất của những người cộng sản ở Nhà tù Sơn La bí mật họp thành lập chi bộ. 
Ngay từ những ngày đầu tiên, chi bộ đã chủ trương phải đề ra nhiều hoạt động và 
hình thức đấu tranh nhằm đoàn kết, động viên anh em trong tù vững tâm chiến đấu. 
Sáng tạo và nhanh nhạy, nhiều đảng viên của chi bộ ngay thời điểm ấy đã cho rằng 
một trong những hình thức đấu tranh hiệu quả nhất là xuất bản một tờ báo, vừa giáo 
dục đảng viên nâng cao lập trường, ý chí chiến đấu vừa là vũ khí tuyên truyền, cảm 
hóa cả những tên lính lệ, cai ngục nơi Nhà tù Sơn La. Ý tưởng này ngay sau khi được 
đề xuất đã nhận được sự tán thưởng nhiệt thành của Chi bộ, chủ trương xuất bản một 
ấn phẩm báo chí được chấp thuận. 

Cái tên của tờ báo cũng là một dấu ấn khá đặc biệt. “Sau này, tôi có hỏi các 
anh em sao lại lấy tên báo là Suối Reo? Các anh em giải thích dưới chân đồi Khau 
Cả có con suối Nậm La quanh năm réo rắt chảy ra sông Đà về hướng Đông Bắc, thế 
là anh em quyết lấy tên là Suối Reo, cũng là tinh thần yêu đời của các anh em trong 
tù”, một chứng nhân của những năm tháng ấy kể lại. Trong một số tài liệu cũng 
tương đồng câu chuyện này khi ghi lại hồi ức của vị chủ bút đầu tiên Trần Huy Liệu 
cho rằng không thể chọn một cái tên nào khả dĩ có tính địa phương cho tờ báo. “Nơi 
đất Sơn La, chỉ có suối là vẫn đẹp, vẫn vui mặc dầu rất thường, đi đâu, ở đâu cũng 
thấy suối. Mùa đông suối lạnh, nhưng càng trong. Tờ báo lại bắt đầu xuất bản vào 
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mùa đông giữa những đìu hiu của cảnh vật và màu xám của nhà tù. Kết luận, tôi và 
mấy anh em phụ trách đều đồng ý ở cái tên tờ báo Tiếng suối reo”. 

Nhân sự, bộ máy hoạt động thì “nhà có thứ gì dùng thứ đó”. Nhưng thực tế, 
cũng toàn người có bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm làm báo. Đơn cử như chủ bút 
đầu tiên của báo - nhà cách mạng, nhà báo, nhà sử học Trần Huy Liệu (1901-1969) - 
16 tuổi, đã bước vào nghiệp báo và sớm thành danh trong làng báo từ những năm 20 
của thế kỷ trước, từng làm chủ bút nhiều tờ báo danh tiếng như: Nông cổ mím đàm, 
Hồn trẻ, Tiếng trẻ, Le travail, Rassemblement, En avant, Hà thành thời báo, Thời thế, 
Bạn dân, Tin tức, Đời nay... Còn Xuân Thủy (tức Nguyễn Trọng Nhâm), người tiếp 
nối Trần Huy Liệu làm chủ bút Suối Reo, cũng đã viết báo từ 10 năm trước đó. 

Phương thức xuất bản Suối Reo cũng là một nét rất đặc biệt nữa. Tháng 
5/1941, chỉ sau 3 tháng chuẩn bị, Suối Reo chính thức được xuất bản. Báo phát hành 
mỗi tháng 2 kỳ, mỗi kỳ nhiều nhất là hai số, khổ báo 20cm X 14cm, tuy nhiên, 
không phải được in ấn như báo giấy bây giờ mà Suối Reo được... viết tay trên giấy 
tận dụng. Giấy đã là thứ cực khó kiếm trong tù, có được mực, bút cũng là sự rất kỳ 
công. Những người được phân công xuất bản Suối Reo đã vận động bạn tù đấu 
tranh đòi cai tù cung cấp giấy và bút, mực để viết thư gửi về cho gia đình. Chưa 
hết, giặc Pháp nơi Nhà tù Sơn La cấm tất cả mọi hình thức tụ tập, kiểm tra rất gắt 
gao nơi ở của người tù thế nên để cùng nhau “tác nghiệp” là vô cùng khó khăn và 
nguy hiểm. 

Không chỉ có thế, trong hồi ức của chủ bút Xuân Thủy, phương thức xuất 
bản Suối Reo mới thật là độc đáo, hiếm có. Cứ vào khoảng 20 giờ tối mỗi ngày, khi 
đèn điện các trại giam phải tắt hết, mới là lúc các “phóng viên tù nhân” âm thầm bí 
mật “tác nghiệp”. Họ cặm cụi viết, vẽ, trình bày, thường đến tận 3 giờ sáng dưới ánh 
sáng ngọn đèn được mắc vào xó tường đã bịt hết ánh sáng không cho tỏa ra ngoài; 
hoặc tận dụng ánh sáng trăng, luôn có người canh cửa để báo động khi cần. Người 
đứng viết, người ngồi, người để lên bàn tay, người đặt lên đầu gối, người kê lên sàn 
gạch, lên đống chăn đắp... Có những lúc cai ngục kiểm tra gắt gao, các “phóng viên” 
đã phải chui vào... nhà vệ sinh để tác nghiệp. 

Nhưng vượt lên tất cả mọi khó khăn, thiếu thốn, nguy hiểm tới tính mạng, 
những người làm báo nơi ngục tù Sơn La đã thành công trong việc tạo dựng tờ báo 
xuất bản trong ngục tù, là món ăn tinh thần bổ ích với khá nhiều chuyên mục được 
đánh giá là thú vị như xã luận đấu tranh, tuyên truyền chính trị, những mẩu chuyện 
khôi hài, những vần thơ vui... 

Thời gian sau đó, việc xuất bản Suối Reo được duy trì. Tờ báo như nguồn 
động lực, thắp lên niềm hy vọng, tin yêu về công cuộc chiến đấu, về sự nghiệp cách 
mạng, không chỉ với các tù nhân mà cả với quần chúng yêu nước địa phương và 
cảm hóa cả những tên lính lệ, cai ngục nơi này. Thực sự, Suối Reo đã làm được điều 
mà chủ bút Xuân Thủy đã viết trong lời tựa trong số báo đầu tiên: “Thu sang, hoa cỏ 
già rồi/ Suối reo lên để cho đời trẻ trung/ Thu sang non nước lạnh lùng/ Suối Reo 
lên để cho lòng ta reo”. 
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4 năm tồn tại (1941 - 1945), Suối Reo đã thực sự reo vang khúc tráng ca của 
người cách mạng nơi chốn ngục tù…  
 

18. Diệp Hương. SƠN LA: GIÁM SÁT VIỆC HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG 
GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH / Diệp Hương // Đại biểu nhân dân.- Ngày 
21/6/2020.- Số 173.- Tr.4. 
 

Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ 
các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại UBND tỉnh. Theo báo cáo, 
toàn tỉnh có 14.307 người được thanh toán chế độ với kinh phí hơn 27 tỷ đồng; số 
kinh phí đã cân đối chi trả gần 1,7 tỷ đồng. Đối với thực hiện Nghị quyết số 
41/2020/NQ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuế đất, tổng 
số doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế 2.164 doanh nghiệp, tổ 
chức. Với số thuế dự kiến được gia hạn 150 tỷ đồng; đã có 243 lượt doanh nghiệp 
đề nghị gia hạn với tổng số thuế gần 42 tỷ đồng; 9 lượt hộ gia đình, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập với số 
tiền hơn 200 triệu đồng... Tuy nhiên, tổng hợp, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ 
của một số địa phương chưa kịp thời; việc hỗ trợ đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo còn chậm... Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tuyên truyền để nhân 
dân biết, chủ động phối hợp thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách ở cơ 
sở... 
 

19. Hữu Quyết. SƠN LA XUẤT KHẨU 30 TẤN XOÀI SANG THỊ TRƯỜNG 
HOA KỲ / Hữu Quyết // Đại biểu nhân dân.- Ngày 23/6/2020.- Số 175.- Tr.5. 

 

Ngày 22/6, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tổ chức công bố lô xoài đầu tiên 
được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Theo đó, 30 tấn quả xoài tươi đáp ứng tiêu 
chuẩn đã được lựa chọn để xuất khẩu. 

Để chuẩn bị cho việc xuất khẩu, tại các vườn xoài người dân cùng đơn vị thu 
mua đã lựa chọn những trái xoài đủ yêu cầu để đưa sang thị trường Hoa Kỳ. Xoài 
xuất khẩu là giống xoài tượng da xanh có trọng lượng từ 0,6 - 1,1 kg, mẫu mã đẹp, 
không bị rám nắng. 

Việc quả xoài được lựa chọn xuất khẩu là niềm vui lớn đối với những người 
trồng xoài trong bối cảnh khó khăn từ dịch Covid-19. Bởi xuất khẩu vào được thị 
trường khó tính như Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định giá trị của trái xoài mang 
thương hiệu Mai Sơn. 

Theo đơn vị thu mua là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kim Nhung Đồng 
Tháp, quả xoài được trồng tại huyện Mai Sơn có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, kích 
thước và trọng lượng bảo đảm để tham gia xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ngoài ra, đơn vị 
cũng thu mua để xuất khẩu sang Trung Quốc và tiêu thụ ở thị trường trong nước. 

Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kim Nhung Đồng Tháp Đinh Kim 
Nhung, cho biết, các vùng trồng xoài ở Sơn La được thiên nhiên ưu đãi nên đất đai 
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màu mỡ, sâu bệnh ít, sản lượng hàng năm rất lớn. Đây là yếu tố quan trọng để mở 
rộng diện tích xoài đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu đi các thị trường nước ngoài. 

Tuy nhiên, do người trồng xoài vẫn còn thói quen thu hoạch theo tiêu chuẩn 
để tiêu thụ trong nước, nên cần có thời gian để họ thay đổi và thích ứng. 

Huyện Mai Sơn hiện có trên 2.600ha trồng xoài; trong đó, 145ha được trồng 
theo tiêu chuẩn VietGap. Hiện nay, diện tích cho trái đạt hơn 1.250ha, với sản lượng 
thu hoạch đạt 14.000 tấn mỗi năm. Ngoài xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong đợt này, 
ngay từ đầu vụ xoài năm 2020, huyện đã thực hiện xuất khẩu sang Trung Quốc với 
sản lượng 1.600 tấn và tiêu thụ trong thị trường nội địa hơn 5.000 tấn xoài. 

Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Vũ Tiến Đĩnh cho biết, để sản 
phẩm xoài đến được với người tiêu dùng trong và ngoài nước, huyện đã tổ chức 
nhiều chương trình giới thiệu, quảng bá thương hiệu xoài Mai Sơn. Huyện cũng tổ 
chức các lớp tập huấn, tạo cơ hội cho người trồng xoài giao lưu học hỏi, nâng cao 
kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc để tạo ra sản phẩm xoài chất lượng. 

Trong thời gian tới, huyện tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất. Cùng với đó, kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị đầu mối mở 
rộng thị trường trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực của địa 
phương như: Nhãn, xoài, na, thanh long... 

Bên cạnh đó, huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn khai thác có hiệu quả các thị trường xuất khẩu nông sản; tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai thu mua, xuất khẩu 
sản phẩm nông sản cho nhân dân. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh cho biết, lô xoài xuất 
khẩu sang Hoa Kỳ có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sản phẩm xoài của 
Sơn La nói chung, của Mai Sơn nói riêng bảo đảm uy tín, chất lượng, đủ điều kiện 
bán ở những thị trường khó tính. 

Ngoài quả xoài, trong năm 2020, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ xuất khẩu trên 
30.000 tấn các loại nông sản khác như nhãn, na, mận. 

 

 
 
 
 

  
 
 




