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01. Cà Văn Lập. BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG SƠN LA CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH 
PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI / Cà Văn Lập // Tạp chí 
Quốc phòng toàn dân.- Tháng 5/2020.- Số 5.- Tr.31-33. 
 

 Đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới là một nhiệm vụ hết sức 
quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa 
bàn. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh này, Đảng ủy, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực 
hiện hiệu quả. 

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, trình độ dân trí ở vùng sâu, khu vực biên giới 
còn thấp; vị trí địa lý và tính chất phức tạp của địa bàn, khiến cho khu vực biên giới của 
tỉnh những năm qua luôn là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Nổi lên là tội phạm 
xâm phạm về an ninh Quốc gia, trật tự xã hội; đặc biệt là tội phạm về ma túy hết sức 
phức tạp và nhức nhối, trong đó nóng bỏng nhất là khu vực biên giới, kéo theo nhiều hệ 
lụy về mặt xã hội. Để chủ động đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an 
ninh biên giới, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, chỉ đạo. Các đơn vị tăng cường phối hợp với các 
sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huy động 
tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh, 
ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, nhất là về ma túy. 

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối 
hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 
tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của 
địa phương và các quy định ở khu vực biên giới. Trọng tâm là những văn bản liên quan 
đến biên giới Quốc gia, phòng, chống tội phạm, như: Luật Biên giới Quốc gia; Luật 
Phòng, chống ma túy; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về 
Quy chế khu vực biên giới đất liền Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị 
số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào 
toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình 
mới”; Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ 
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua: 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 
quốc”; cam kết không di cư tự do, không trồng cây thuốc phiện, nâng cao ý thức tự giác 
tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ đó, tạo lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, bộ đội biên phòng, yên tâm lao động, sản xuất, tích 
cực hợp tác, hỗ trợ cho bộ đội biên phòng đấu tranh với các loại tội phạm. 

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường 
các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội 
phạm về ma túy. Các đơn vị biên phòng luôn chủ động nắm chắc thủ đoạn hoạt 
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động của tội phạm ma túy, như: Lợi dụng tính chất phức tạp của địa bàn và mối 
quan hệ thân tộc, dòng tộc hai bên biên giới, các đối tượng cải trang thành người đi 
rừng, làm nương, săn bắn để nắm tình hình, khi có điều kiện thuận lợi chúng tiến 
hành các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam. Đặc 
biệt là, hoạt động của các toán, nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang trên tuyến 
huyện: Mộc Châu, Vân Hồ của tỉnh rất manh động, nguy hiểm sẵn sàng chống trả 
khi bị truy quét, bắt giữ, v.v. Đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này, Đảng ủy, 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lựa chọn những đồng chí cán bộ có trình độ 
chuyên môn giỏi, sức khỏe, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với 
nghề, dám đối mặt với tội phạm, bố trí vào các vị trí chủ chốt, đơn vị trọng điểm. 
Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phân công 01 đồng chí Phó chỉ huy 
trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động 
tham mưu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; các đồng chí ủy viên Ban 
Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ là thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh phụ trách từng tuyến theo địa bàn, khép kín trên tuyến biên giới của tỉnh. Điều 
động, tăng cường lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị cho các đơn vị trọng 
điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trên tuyến huyện: Mộc Châu, Vân 
Hồ của tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tập trung vào 
nghiệp vụ phòng, chống ma túy và tội phạm, nghiệp vụ cơ bản về trinh sát biên 
phòng, nắm vững tình hình địa bàn, đối tượng, xác định những địa bàn trọng điểm, 
thời gian cao điểm để có biện pháp đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm. Đồng 
thời, làm tốt công tác xây dựng mạng lưới mật, mạng lưới cơ sở nội biên, ngoại 
biên, nắm tình hình từ xa để phục vụ hoạt động đấu tranh. Chủ động phối hợp chặt 
chẽ với các lực lượng của Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm/ Bộ Tư lệnh Bộ 
đội Biên phòng, Công an tỉnh Sơn La, Công an hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha 
Băng/ Lào để trao đổi thông tin, xác minh hoạt động của các đối tượng, kịp thời lập 
các chuyên án đấu tranh triệt phá nhiều vụ, xóa các điểm, địa bàn trọng điểm về ma 
túy. 

Trong đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Các đối tượng mua bán 
người thường sử dụng mạng xã hội, Zalo, Facebook, điện thoại để liên lạc, dụ dỗ, 
lôi kéo đưa nạn nhân rời địa bàn đi các tỉnh giáp biên giới, sau đó tìm cách đưa nạn 
nhân bán sang Trung Quốc. Đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình, tích 
cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa 
phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người trên địa bàn. Phối 
hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tổ chức các buổi tuyên 
truyền, vận động quần chúng nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của 
các đối tượng mua bán người, không mắc mưu chúng. Trong đấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng có liên quan 
(công an, hải quan, quản lý thị trường,...) tăng cường trao đổi tin tức, nắm chắc tình 
hình địa bàn, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn; phát hiện và xử lý nghiêm 
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các vụ việc liên quan đến nhập lậu hàng hóa trái phép (phế liệu, pháo, động vật 
hoang dã) xuất lậu xăng, dầu qua biên giới. Đối với các loại tội phạm khác, như: 
Cướp, trộm cắp tài sản, xuất nhập cảnh trái phép; cư trú, đi lại, khai thác vận 
chuyển lâm sản trái phép; tàng trữ, sử dụng vũ khí,... Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ 
địa bàn, đối tượng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kịp thời phát 
hiện và đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Hiện nay, yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, 
an ninh biên giới đòi hỏi ngày càng cao, hoạt động của các loại tội phạm lại rất tinh 
vi, manh động, để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực 
biên giới tỉnh Sơn La, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung thực hiện tốt 
một số nội dung, biện pháp sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh 
của cấp trên; phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, triển khai 
đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình để có phương án 
đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Trong đó, 
trọng tâm là kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống Ma 
túy và Tội phạm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sơn La và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm. 

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền 
địa phương, lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân 
dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế biên giới đất liền, nâng cao ý 
thức tự giác tố giác tội phạm; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ và an ninh biên giới Quốc gia” theo chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ. Đồng thời, tích cực tham gia giúp chính quyền địa phương các xã biên giới 
củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, 
mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của đồng bào khu vực biên giới. 

3. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức 
năng (công an, hải quan); kịp thời nắm chắc tình hình, để có phương án, kế hoạch 
đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, buôn lậu khu vực biên giới có hiệu 
quả. Triển khai đồng bộ các biện pháp, coi trọng nâng cao chất lượng công tác 
nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội 
phạm về ma túy ở nội biên, ngoại biên. Tổ chức tuần tra song phương, đơn phương 
trong kiểm soát biên giới, chú trọng những địa bàn trọng điểm, thời gian cao điểm; 
trinh sát nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, phát hiện các nguồn phục vụ công 
tác lập án đấu tranh có hiệu quả, đấu tranh triệt xóa các điểm, các địa bàn phức tạp 
về ma túy, nhất là trên tuyến hai huyện: Mộc Châu và Vân Hồ. 

4. Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến hoạt động của tội 
phạm ma túy với lực lượng công an hai tỉnh: Hủa Phăn và Luông Pha Băng/ Lào, 
kịp thời phối hợp điều tra, xác minh, lập chuyên án đấu tranh chung, nhằm ngăn 
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chặn ma túy từ xa, ngoài biên giới. Đồng thời, phối hợp xử lý giải quyết các vụ việc, 
hiện tượng liên quan đến hai bên biên giới theo đúng quy định pháp luật và thỏa thuận 
của hai Nhà nước Việt Nam - Lào. 

Đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới là một nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm của Bộ đội Biên phòng tỉnh, thực hiện tốt sẽ góp phần giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân 
yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao đời sống, góp 
phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.  

1 - Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực 
lượng chức năng phát hiện, xử lý 928 vụ/ 1392 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật. 
Trong đó, tội phạm ma túy 539 vụ/ 762 đối tượng, thu giữ 164kg heroin, 82,75kg ma túy 
tổng hợp, 64,5kg ma túy đá, 66,32kg nhựa thuốc phiện, 29 khẩu súng, 321 viên đạn, 23 
quả lựu đạn, 12 ô tô, 245 xe máy, 299 điện thoại di động, 285USD, 8.000.240 Bạt Thái, 
239.550.000 Kíp Lào và 821.895.000 VNĐ; tội phạm vi phạm pháp luật khác 389 vụ/ 
630 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 111 vụ/ 159 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà 
nước 163.050.000 đồng. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào xử lý, đấu tranh thành công 12 vụ 
án/ 13 đối tượng, thu giữ 96 bánh heroin, 16kg ma túy đá, 23,3kg nhựa thuốc phiện, 05 
khẩu súng, 30 viên đạn, 19 quả lựu đạn, 06 ô tô, 08 xe máy, 12 điện thoại di động, v.v. 
 

02. Kiều Minh Ngọc. MƯỜNG LA, NƠI LÁ XANH, TRÁI NGỌT / Kiều Minh 
Ngọc // Trang trại Việt.- Tháng 5/2020.- Số 107.- Tr.58-59. 
 

 “Cây ăn quả là hướng phát triển chiến lược trong kinh tế nông nghiệp của 
huyện Mường La (Sơn La). Chúng tôi có nhiều giải pháp để vừa tăng diện tích cây 
ăn quả, vừa gắn với chất lượng, hiệu quả kinh tế, đảm bảo môi trường và tăng 
trưởng trong xuất khẩu. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Mường La đã từng 
bước chứng minh hướng đi đó là đúng đắn” - Ông Nguyễn Đức Thành, Bí thư 
Huyện ủy Mường La khẳng định. 
 ĐÁNH THỨC ĐẤT CẰN 

Câu nói của ông Thành làm tôi nhớ lại những năm trước đây, một trong những lý 
giải chính về nguyên nhân nghèo đói của huyện vùng cao Mường La này chính là “đất 
dốc, địa hình chia sẻ dữ dội và trình độ dân trí của bà con nông dân các dân tộc trong 
huyện còn thấp”. Nhìn vào một huyện kinh tế nông nghiệp là chủ đạo mà lại có những 
khó khăn chính như trên thì quả là có cảm giác như cách nói của lớp trẻ hôm nay: “Bó 
tay chấm com”. 

Vậy nhưng... Mường La đã không “bó tay”. Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể, 
đơn vị chức năng... xắn tay đồng lòng vào cuộc, cùng người dân biến khó khăn thành lợi 
thế của mình. Trên chính những triền đất dốc mà trước đây trồng ngô hay chăn thả gia 
súc cũng khó khăn thì nay đã hình thành những vườn cây ăn trái xanh mướt, trĩu quả. 

“Điều quan trọng là những vườn cây ăn trái của nông dân chúng tôi hôm nay 
không hề trồng tự phát mà trồng có định hướng, có lựa chọn, đầu tư chăm sóc rất công 
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phu. Nói cách khác là nông dân chúng tôi hôm nay trồng cây là để làm giàu. Khi nông 
dân trồng cây là có mục tiêu rõ ràng và có kế hoạch cụ thể” - ông Nguyễn Văn Tâm, 
Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mường La tâm sự. 

ĐẤT NỞ HOA 

Đến với những vùng đất dốc trong huyện như: Mường Bú, Mường Chùm, 
Chiềng San, Tạ Bú, Mường Chai, Ngọc Chiến... mới cảm nhận được sự thay đổi về 
chất trong trồng trọt cây ăn quả ở Mường La. 

Ông Nguyễn Đình Hướng, Giám đốc Hợp tác xã Hưng Thịnh ở xã Mường 
Bú, cho biết: Mường Bú trước đây vẫn có 2 loại cây ăn quả truyền thống là xoài và 
táo ngọt. Nhưng ngày xưa, việc trồng các loại cây này chỉ dừng ở giới hạn trồng tự 
phát nên cây giống cũ, diện tích ít, năng xuất thấp, chủ yếu bán sản phẩm quanh 
vùng. 

Những năm gần đây, với chính sách khuyến khích phát triển nông sản của địa 
phương và tư duy hàng hóa của nông dân được nâng lên rất nhiều nên hàng ngàn hộ 
nông dân trong huyện đã tham gia vào trồng cây ăn quả hàng hóa. 

Riêng Hợp tác xã Hưng Thịnh bây giờ đã có 250ha đất sản xuất và trồng 
nhiều loại cây ăn quả: Táo, bưởi da xanh, na hoàng hậu, cam, chanh leo, rau an 
toàn... 

Điều quan trọng là nông dân trồng cây trái trong huyện chúng tôi đã nhận 
được những chính sách khuyến khích, hỗ trợ rất kịp thời trong phát triển nông sản 
của tỉnh, của huyện: Hỗ trợ khuyến nông, cây giống, phân bón, hệ thống tưới ẩm, 
vốn đầu tư và kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy nên nông dân an tâm, 
mạnh dạn chuyển đổi sản xuất. Nhiều vườn tạp, nương ngô, sắn trên nền đất dốc, khô 
cằn, thu nhập thấp đã được đầu tư thành những trang trại, vườn cây trái cho thu nhập 
cao. 

“Ngay ở xã Mường Bú này, hàng trăm ha nương, vườn đã chuyển đổi thành 
công. 21ha đất trồng táo trong Hợp tác xã Hưng Thịnh, trước đây nếu trồng ngô lai 
cho năng xuất cao, bán được giá thì mỗi năm cũng chỉ thu về khoảng 50 triệu 
đồng/1ha. Nhưng bây giờ nếu trồng táo đại theo VietGap, có dán tem nhãn mác đàng 
hoàng thì thu nhập tới 700 - 800 triệu đồng/1ha/năm. Các diện tích xoài hôi, táo sơn 
tra, nhãn ghép ở đây cũng đang cho thu nhập với mức khủng hơn trồng ngô tới cả 
chục lần” - ông Hướng tâm sự. 

Trở lại câu chuyện với Bí thư Huyện ủy Mường La - Nguyễn Đức Thành, ông 
cho biết: Trong 5 năm vừa qua, cây ăn quả ở Mường La đã đóng góp tích cực trong 
bước tăng trưởng của huyện. Toàn huyện hiện có hơn 7.000ha cây ăn quả và cây sơn 
tra; trong đó có hơn 4.000ha được trồng mới; vượt chỉ tiêu phát triển diện tích táo 
Sơn La là 213ha. 

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn nông dân cải tạo 300ha vườn tạp; 
ghép mắt những cây ăn trái chất lượng cao. Sản lượng quả tươi trong huyện năm nay 
ước đạt hơn 18.000 tấn, tăng gần 60% so với năm 2015. Ngoài ra, sản lượng quả táo 
Sơn Tra năm nay cũng ước đạt gần 9.000 tấn, mang lại thu nhập cao cho nông dân. 
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“Điều đáng mừng là hầu hết những trang trại cây ăn trái cho thu nhập hàng 
trăm triệu đồng/năm đó lại được phát triển ngay trên những mảnh đất dốc, khô cằn 
mà trước đây bà con nông dân làm quần quật vẫn chẳng đủ ăn. Vì thế, với Mường 
La, cây ăn trái không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế mà còn là điểm tựa cho lĩnh 
vực văn hóa, xã hội tăng trưởng bền vững” - Ông Thành nói.  
 

03. Hà Hoàng. HỘI NÔNG DÂN YÊN CHÂU: ĐIỂM TỰA GIÚP HỘI VIÊN PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ / Hà Hoàng // Trang trại Việt.- Tháng 5/2020.- Số 107.- 
Tr.62-63. 
 

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã đồng 
hành cùng hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế với các mô hình phù 
hợp điều kiện tự nhiên, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói 
giảm nghèo ở địa phương. 
 BÀ ĐỠ CỦA NÔNG DÂN 

Để giúp nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Yên Châu đã tích 
cực huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho nông dân về vốn và kiến thức. Với sự hỗ 
trợ của hội, nhiều hộ đã tìm được hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế nông 
nghiệp, giảm nghèo và thoát nghèo bền vững... 

Các mô hình sản xuất nông nghiệp mới cho hiệu quả kinh tế cao, ngày càng 
được nhân rộng trên địa bàn huyện tiêu biểu như: Chăn nuôi đại gia súc, trồng rau 
sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, xoài Đài Loan, xoài tròn, tỏi tía... Nhiều mô hình 
phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất, giúp tạo việc làm ổn định cho 
nhiều hội viên hội và một số lao động địa phương, góp phần tăng thu nhập. 

Ông Trần Sỹ Hứng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 
nhận định: “Chúng tôi xác định tầm quan trọng, trong việc phát triển kinh tế cho 
các hội viên. Những năm qua, chúng tôi luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn ở các 
cấp cơ sở. Đến nay, 13/14 cơ sở hội đã xây dựng được mô hình kinh tế tập thể 
mang lại hiệu quả bước đầu. Toàn huyện có tổng số 46 hợp tác xã đang hoạt động 
có hiệu quả, các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả của bà con nông dân cũng 
đang mang lại nguồn thu nhập ổn định, nâng cao mức sống ở vùng nông thôn. 
Chúng tôi xây dựng, lập kế hoạch giải ngân 2 dự án nuôi bò sinh sản tại xã Chiềng 
Pằn và xã Mường Lựm với số vốn là 400 triệu đồng cho 20 hộ, để tạo điều kiện cho 
các hộ phát triển kinh tế”. Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, Hội Nông 
dân Yên Châu còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên quyên góp, tương trợ 
giúp đỡ lẫn nhau về ngày công; vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, giúp hội viên 
nghèo vượt qua khó khăn, có điều kiện làm ăn ổn định. Trong năm 2019, hội đã 
phối hợp với đơn vị kinh doanh phân bón uy tín, thực hiện mua phân bón trả chậm 
với số lượng gần 9.000kg cho hội viên, phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất vụ chiêm 
xuân. Hội cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát tình hình sản xuất, kịp thời 
hướng dẫn nông dân gieo cấy đúng khung thời vụ, quy trình sản xuất; cập nhật tình 
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hình thời tiết, sâu hại để khuyến cáo hội viên có biện pháp phòng trừ kịp thời, 
không để dịch bệnh xảy ra. 

NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH 

Theo ông Trần Sỹ Hứng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu, để đa 
dạng hóa các mô hình có giá trị kinh tế cao, hội đã tổ chức 3 mô hình mới gắn với 
tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân như: Mô hình trồng cây măng tây xanh, 
trồng cây gai xanh AP1 và mô hình nuôi và bảo tồn giống gà đen của người dân tộc 
Mông. Bên cạnh đó, hội cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 
và Trung tâm Dậy nghề huyện, mở 7 lớp chuyển giao khoa học với 600 hội viên 
tham gia. Trong đó, có 2 lớp nuôi gà bằng thức ăn thảo dược tại xã Chiềng Đông và 
xã Phiêng Khoài; 5 lớp ủ phân vi sinh bằng Mem trirchodemar tại các xã Chiềng 
On, Phiêng Khoài, Chiềng Đông, Chiềng Tương. 

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều năm qua Hội Nông dân 
Yên Châu còn vận động hội viên đóng góp ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân và quỹ xóa 
nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc tổ chức lớp tập huấn 
này, nhằm nâng cao kiến thức trong phát triển kinh tế cho các hội viên, giúp bà con 
gắn bó với nông nghiệp vươn lên làm giàu chính đáng ở vùng quê. 

Chia sẻ với phóng viên, anh Lò Văn Nam, bản Văn Lùng (xã Chiềng Hắc) chia 
sẻ: “Qua các đợt được cử đi tập huấn theo chương trình của hội, tôi có cơ hội tiếp cận và 
học được kỹ thuật trồng cây ăn quả. Trong quá trình đầu tư trồng gần 200 gốc xoài Đài 
Loan, tôi được cán bộ hội tư vấn cách trồng và chăm sóc. Khi vườn xoài có dấu hiệu còi 
cọc, bị sâu bệnh, cán bộ hội trực tiếp đến tận vườn xem xét, hướng dẫn cách khắc phục. 
Đến nay, vườn cây ăn quả của gia đình tôi đã bắt đầu bước sang năm thứ 4. Theo tính 
toán của tôi, nếu không có gì thay đổi năm nay vườn xoài sẽ cho lời khoảng 200 triệu 
đồng”. 

Có thể khẳng định, thông qua hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh đã 
giúp các hội viên, nông dân vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống. Nhiều năm qua, tại 
huyện Yên Châu đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh 
doanh giỏi, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản 
xuất, kinh doanh; hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp 
tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế 
cao được nhân rộng. 
 

04. Nguyễn Văn Chiến. KHI Ý ĐẢNG HỢP LÒNG DÂN / Nguyễn Văn Chiến // 
Trang trại Việt.- Tháng 5/2020.- Số 107.- Tr.61-62. 

 

Trở về huyện Mường La vào những ngày đầu tháng 5 - thời điểm dịch 
Covid-19 vừa qua giai đoạn căng thẳng. Trên những nương, vườn, ruộng đồng, 
trường học... lại tấp nập những hoạt động sản xuất, học tập; tiếng nói, tiếng cười 
làm cuộc sống nơi vùng cao sôi động hẳn lên. 

THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG 

Mường La là huyện đặc biệt khó khăn nên nơi đây thường xuyên có hàng ngàn 
người dân đi làm thuê xa nhà; trong đó có rất nhiều người lao động thuê tại những địa 
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bàn căng thẳng vì dịch Covid-19 như: Trung Quốc, Hà Nội, Vĩnh Phúc... Mường La 
cũng là địa bàn có nhiều dân tộc chung sống, trình độ dân trí còn hạn chế, giao thông 
cách trở, thông tin liên lạc khó khăn.v.v. Thế nên, khi dịch Covid-19 lan rộng, ai cũng lo 
ở Mường La sẽ có nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh do người lao động nhiễm bệnh 
mang về. Nhưng những chỉ đạo của tỉnh, huyện cũng như của Chính Phủ được người 
dân nơi đây tuân thủ chặt chẽ. Cả huyện Mường La thành một khối đồng tâm chống 
dịch và kết quả là... Mường La đã an toàn. Nhìn lại một nhiệm kỳ lãnh đạo của Đảng bộ 
huyện vừa qua (2015 - 2020), thấy rằng khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân ở Mường 
La hôm nay rất vững chắc. Tinh thần đại đoàn kết ấy là hệ quả của một hành trình vượt 
khó mà “Ý Đảng - lòng Dân” luôn đồng thuận cao, giúp Mường La biến nhiều khó 
khăn, thách thức thành lợi thế. 

Vẫn là một huyện vùng cao, vẫn nhiều dân tộc anh em, vẫn là giao thông cách 
trở, vẫn là vùng khan hiếm mặt bằng để làm ruộng nước dù là huyện thuần nông, vẫn 
nhiều tiểu vùng khí hậu khắc nghiệt... nhưng cuộc sống của người dân Mường La hôm 
nay thì đã thay đổi nhiều. 5 năm vừa qua, huyện đã có gần 4.000 hộ nghèo vươn lên 
thoát khỏi tình trạng “nghèo bền vững”, đạt mức giảm bình quân gần 6%/năm. 

Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện theo chuẩn tiếp cận đa chiều chỉ còn 27,3%. 
Liên tiếp trong 5 năm qua, hàng hóa nông sản của huyện tăng trưởng mạnh cả về 
năng suất, chất lượng và sản lượng. Điều đáng nói là nông sản của huyện luôn được 
lãnh đạo tỉnh, huyện quan tâm tìm đầu ra hợp lý nên bà con nông dân rất phấn khởi. 

Trong 5 năm qua, huyện đã tạo việc làm mới cho hơn 6.000 lao động; hỗ trợ nhà 
ở cho 411 hộ có công với cách mạng; hỗ trợ các loại giống, phân bón cho 27.917 hộ với 
134.359 nhân khẩu; giúp 911 hộ mua sắm máy móc, nông cụ, chuyển đổi ngành nghề; 
hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 842 hộ... Huyện đã đầu tư xây dựng 38 công trình 
đường giao thông, 41 công trình thủy lợi, 48 công trình nước sinh hoạt, 13 công trình 
điện sinh hoạt, 38 nhà văn hóa, 3 trạm y tế, 30 nhà lớp học và hàng trăm công trình công 
cộng khác. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm qua đạt tới 6.500 tỷ đồng. 

MỞ CON ĐƯỜNG MỚI 

Không chỉ có Nhà nước quan tâm đầu tư, ban hành chính sách khuyến khích hợp 
lý mà lòng dân Mường La cũng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nên đồng 
thuận rất cao. Dù vừa trải qua một hành trình tái định cư Thủy điện Sơn La đầy gian 
nan, vất vả, hy sinh nhiều lợi ích nhưng Mường La đã nhanh chóng ổn định dân cư, bố 
trí lại quỹ đất sản xuất, đầu tư hợp lý để hình thành nên 3 vùng kinh tế: Vùng dọc sông 
Đà và phụ cận; vùng cao và vùng trung tâm xã, cụm xã và Thị trấn Ít Ong. 

Từ quy hoạch chuẩn xác, Đảng bộ huyện đã xác định hướng đi đúng đắn với các 
khâu đột phá: Phát triển kinh tế du lịch; phát triển nông nghiệp xã và ứng dụng công 
nghệ cao; tạo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân; đầu tư xây dựng hệ 
thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; phát triển 2 vùng cây ăn quả ôn đới và nhiệt 
đới; phát triển thủy sản vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình... 

Ông Phạm Anh Hữu, Phó chánh văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn 
mới tỉnh Sơn La, cho biết: Nhờ đầu tư hợp lý và đúng hướng, được người dân ủng hộ 
cao nên ở một huyện khó khăn như Mường La nhưng chương trình nông thôn mới lại 
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thu được những kết quả đáng mừng. 
 5 năm qua, huyện đã huy động được hơn 1.015,4 tỷ đồng, cứng hóa 110,8km 
đường đến các trung tâm xã cùng 89,1km đường trục bản và liên bản; 128km đường 
ngõ xóm; hơn 21km đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa 115,8km kênh mương; 
xây dựng mới 179 công trình nước sinh hoạt... 

Nhờ vậy, chỉ trong 3 năm gần đây, kết quả xây dựng nông thôn mới trong 
huyện đã có những khởi sắc ở cả những vùng cao gian khó như Chiềng Công, 
Chiềng Ân, Ngọc Chiến. Huyện đã có 3 xã đạt chuẩn là: Mường Bú, Mường Chùm 
và Mường Chai. So với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 
2020 thì Mường La đã vượt chỉ tiêu 2 xã cán đích nông thôn mới. 

Nói về nguyên nhân đạt được những kết quả lớn trong phát triển kinh tế, xã 
hội của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ vừa qua, ông Nguyễn Đức Thành, Bí thư Huyện ủy 
huyện Mường La bảo: Đó là kết quả của sự đồng thuận cao giữa ý Đảng với lòng 
dân. Phương hướng đúng mà lại được lòng dân ủng hộ thì khó khăn mấy cũng vượt 
qua được.  
 

05. Tống Thị Thu Huyền. HỘI NÔNG DÂN SƠN LA “BÀ ĐỠ” CỦA NÔNG 
DÂN / Tống Thị Thu Huyền // Tạp chí Trang trại Việt.- Tháng 6/2020.- Số 108.- 
Tr.58-59. 
  

 Bằng những việc làm thiết thực, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã xây dựng 
nhiều mô hình giúp nông dân phát triển sản xuất. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo, 
chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết đại hội đề 
ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, toàn diện trên tất cả các 
mặt; 

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. 
Trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/8/2008 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa X) về nông dân, nông nghiệp, nông thôn; Kết luận số 61-
KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết 26-NQ/TU ngày 02/10/2014 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới. Đây được xem là những 
nhiệm vụ hàng đầu của Chi bộ Hội Nông dân tỉnh. 

Song song với đó, chi ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện có 
hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, 
XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. 

Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan được 
học tập đầy đủ các chuyên đề; 100% cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan 
đăng ký thực hiện việc, nội dung làm theo Bác bằng những việc cụ thể gắn với vai 
trò trách nhiệm, chức trách, nhiệm vụ được phân công; 100% đảng viên, quần chúng 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 14 năm 2020 10 

thực hiện xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm điểm, đánh giá theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với sinh hoạt định kỳ. 

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đến nay, chi bộ có 16 đảng viên 
trong đó: 100% đảng viên có trình độ đại học trở lên; 15/16 đồng chí đảng viên có 
trình độ lý luận từ trung cấp trở lên = 93,75%. Hằng năm 100% đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ, bồi dưỡng kết nạp được 04 đảng viên 
mới, đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hiện chi bộ đã và đang làm tốt các 
nội dung công tác hội và tổ chức các phong trào nông dân ở cơ sở. Hiện nay toàn 
tỉnh Sơn La có 12 huyện, thành hội; 199 cơ sở hội; 2429 chi hội, với 166.343 hội 
viên; hoạt động phong trào của tổ chức hội các cấp đã thu hút đông đảo hội viên, 
nông dân tham gia vào tổ chức hội (chỉ tính riêng năm 2019, đã kết nạp mới thêm 
gần 4000 hội viên tham gia). 

Bên cạnh đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trong toàn các cấp hội được đẩy 
mạnh. Năm 2019, toàn tỉnh có trên 28.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp. Hiện Hội Nông dân tỉnh đã chọn 2 hộ nông dân điển hình tham 
gia xét tặng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020”. 

Đối với công tác tham mưu, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho Ban vận 
động Xây dựng và Phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đẩy mạnh hoạt động. Tính 
đến 31/12/2019, tổng số dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hội trên địa bàn tỉnh 
đạt được là: 51.993,264 triệu đồng, trong đó: Hội Nông dân tỉnh quản lý: 28.362,758 
triệu đồng; cấp huyện, thành phố quản lý: 23.630,506 triệu đồng; toàn tỉnh có 12/12 
huyện, thành phố và 152/198 xã xây dựng được quỹ hỗ trợ nông dân. 

Đồng thời lãnh, chỉ đạo trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, hội 
nông dân các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, 
tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu việc làm và hỗ trợ nông dân 
phát triển sản xuất về vốn, giống cây, con, vật tư phân bón... 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm 
tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ, xây dựng chi 
bộ là hạt nhân chính trị, đảm bảo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi 6 chỉ tiêu đề ra: Phấn đấu 100% 
đảng viên và quần chúng được học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước; hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành 
tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; hằng năm chi bộ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó: 
20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 02 đảng 
viên trở lên; hằng năm, thực hiện kiểm tra, giám sát 02 đảng viên; 100% cán bộ 
đảng viên, công chức viên chức không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã 
hội. 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Túc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ 
quan tỉnh chúc mừng, đánh giá cao những kết quả Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đạt 
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được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị đại hội thảo luận, bàn bạc thật sâu, 
thật kỹ để thống nhất quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và xác định rõ giải pháp cơ 
bản nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho sát, phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ và đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách 
quan công tâm, lựa chọn bầu đảm bảo đủ số lượng và có cơ cấu hợp lý để sáng suốt 
lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối 
sống, có uy tín, năng lực và khả năng quy tụ đoàn kết để bầu vào ban chi ủy chi bộ 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Đồng chí Cầm Văn 
Minh thay mặt ban chi ủy mới, phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội và xin hứa 
sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Đại hội đã bầu ban chi ủy nhiệm kỳ mới, gồm 5 đồng chí; bầu bí thư, phó bí 
thư và đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Cầm Văn Minh được 100% đảng viên 
chi bộ tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 
2020 - 2025 và là đại biểu chính thức tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ 
quan tỉnh Sơn La.  
 

06. Tây Bắc. NÔNG DÂN GIỎI MƯỜNG LA TRỒNG “VÀNG ĐỎ” DƯỚI 
RỪNG RẬM / Tây Bắc // Tạp chí Trang trại Việt.- Tháng 6/2020.- Số 108.- 
Tr.60-61. 

 

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

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

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

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

Câu chuyện trồng thảo quả của chúng tôi với A Pó bị ngắt quãng khi anh Mùa 
A Cu - người cùng bản đi qua. A Pó vẫy tay gọi lại và giới thiệu với tôi về anh Mùa 
A Cu - một trong những người có công đưa cây thảo về với bản Tảo Ván. 
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Trò chuyện với chúng tôi, anh Mùa A Cu kể: “Cách đây khoảng 8 năm, tôi có 
một số anh bạn người Mông ở huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) lên đây thu mua củ 
dong riềng. Họ nói rằng khí hậu, thổ nhưỡng ở Tảo Ván rất giống với những vùng trồng 
thảo quả ở huyện Mù Cang Chải. Thảo quả là một loại cây dược liệu rất dễ trồng, dễ 
chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao”. 

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

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

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

Trao đổi với phóng viên, anh Mùa A Súa - Bí thư Chi bộ bản Tảo Ván, thông tin: 
Trước đây, cả bản chỉ có 3 - 4 hộ tham gia trồng thảo quả. Sau 3 - 4 năm chăm sóc, đến 
mùa thu hoạch các hộ dân trồng thảo quả có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Hộ nào 
trồng ít cũng thu từ 40 triệu - 50 triệu đồng. 

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

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

07. Hà Văn Hoàng. CHUYỆN KỂ VỀ CÁN BỘ HỘI “VÁC TÙ VÀ HÀNG 
TỔNG” / Hà Văn Hoàng // Tạp chí Trang trại Việt.- Tháng 6/2020.- Số 108.- 
Tr.62-63. 
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Nhắc đến ông Trần Sỹ Hứng, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La, các cán bộ hội viên nông dân ai cũng tỏ lòng quý mến và 
kính trọng. Nhiều năm công tác trong hội, dù ở bất kỳ vị trí nào cương vị nào, 
ông luôn được đánh giá là người mẫu mực, hết mình vì công việc chung. 

Yên Châu là một trong những huyện khó khăn của tỉnh Sơn La, có 5 dân tộc 
anh em chủ yếu là: Kinh, Thái, Xinh Mun, Mông, Khơ Mú; dân tộc thiểu số chiếm 
trên 70% dân số toàn huyện. Dân cư sinh sống thưa thớt, trình độ nhận thức còn hạn 
chế nên đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, ông 
Hứng đã dành nhiều thời gian đi đến các bản, xã vùng sâu vùng xa gặp gỡ hội viên 
nông dân nắm tình hình, kết hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để 
chính quyền địa phương xem xét, tìm cách tháo gỡ. 

Xuất thân từ nông dân, trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, nên ông Hứng 
rất am hiểu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông luôn tích cực đi đầu trong mọi 
hoạt động công tác hội và phong trào nông dân. Qua trao đổi và làm việc chúng tôi 
thấy ông là một cán bộ nhiệt huyết, luôn đề cao công việc của hội. 

Bằng những việc làm cụ thể, ông đã cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Nông 
dân huyện đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho hội viên nông dân về giống, vốn, 
khoa học kỹ thuật, tổ chức cho nông dân tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng 
các mô hình kinh tế tập thể, để giúp đỡ nông dân đầu vào của sản xuất cũng như 
đầu ra cho sản phẩm, mang lại quyền lợi chính đáng cho hội viên, nông dân. Ở 
cương vị của mình, điều khiến ông luôn trăn trở là làm sao xây dựng được tổ chức 
hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo thì hội viên mới tin tưởng. 

Sinh thời Bác Hồ từng dạy: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì 
việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Lời dạy đó đã trở 
thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách mạng cho mỗi cán bộ, 
đảng viên. Thấm nhuần lời dạy đó, những năm qua ông Hứng luôn cống hiến sức 
mình cho công tác hội và chăm lo đời sống cho các hội viên. Với sự nhiệt huyết và 
tận tâm trong công việc, ông được các hội viên nông dân gọi vui là người “vác tù 
và hàng tổng”. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Sỹ Hứng, Phó chủ tịch Hội Nông dân 
huyện Yên Châu cho biết: “Từ khi tham gia công tác ở hội, cá nhân tôi rất mong 
muốn đưa hội nông dân ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho bà con 
nông dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. 
Để làm những việc đó, những năm qua chúng tôi đã tổ chức các hoạt động dịch vụ, 
tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân; cán bộ, hội viên nông dân 
tham gia ủng hộ xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân; thực hiện tốt quy chế 
quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương 
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trình phối hợp ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. Phối hợp với liên minh hợp tác xã, phòng nông nghiệp và phát triển nông 
thôn và các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phát triển các hình thức kinh 
tế hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn. Hướng dẫn, tập hợp các mô hình, hộ 
sản xuất, trang trại, gia trại thành lập hợp tác xã để cùng nhau phát triển sản xuất”. 

Năng nổ, hoạt bát, vui vẻ là ấn tượng dễ nhận thấy khi tiếp xúc với ông Trần 
Sỹ Hứng. Để nông dân tự nguyện tham gia và gắn bó lâu dài với tổ chức hội, đòi 
hỏi hội phải đổi mới phương thức hoạt động, mang lại nhiều lợi ích thiết thực và 
tạo niềm tin cho nông dân. Trước tình hình đó, ngay khi nhận nhiệm vụ là Phó chủ 
tịch Hội Nông dân, ông Hứng thường xuyên xuống cơ sở gặp gỡ, tìm hiểu những 
khó khăn của các hội viên, để đề ra các biên pháp phù hợp, giúp đỡ hội viên trong 
phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. 

Bên cạnh đó, ông còn chủ động tìm đến những mô hình kinh tế hay, hiệu quả 
trong và ngoài huyện để học tập, sau đó giới thiệu, động viên hội viên có nhu cầu 
cùng ông đi tham quan các mô hình hay để về địa phương triển khai nhân rộng. Nhờ 
thường xuyên vận động, tuyên truyền mà ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân đã 
được nâng cao, nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả dần được hình thành như: Mô 
hình trồng măng tây, dưa lê, mô hình nuôi bò sinh sản... 

Ngoài ra, ông cùng với Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện phối hợp với các 
ngành chức năng, doanh nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên nông dân; tín chấp với ngân hàng chính sách 
xã hội cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế... 

Dù tiền lương của ông không cao, nhưng ông đã tạm ứng trước tiền của mình 
mua cây giống măng tây, dưa lê cho 18 hội viên. Đồng thời, ông còn trực tiếp xuống tận 
vườn của người dân hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, lắp đặt hệ thống nước tưới cho hội 
viên phát triển kinh tế, tăng cao thu nhập. 

Anh Lò Văn Hồng, bản Búng Mo (xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu) cho biết: 
“Gia đình tôi sống dựa vào nương ngô và ruộng đồng là chủ yếu, dù chăm chỉ làm việc 
nhưng cũng chỉ đủ ăn, thu nhập bấp bênh. Trong quá trình đi cơ sở thấy gia đình tôi khó 
khăn, anh Hứng đã bỏ tiền hỗ trợ mua 50% cây giống măng tây về trồng trên 800m2 
phát triển kinh tế. Không những hỗ trợ cây giống, anh Hứng còn trực tiếp xuống hướng 
dẫn chúng tôi cách chăm sóc, lắp đặt hệ thống tưới tiêu. Khi măng tây bước vào thu 
hoạch, anh ấy còn tìm đầu ra bao tiêu sản phẩm cho gia đình tôi. Hiện măng tây bán tại 
vườn có giá 60 - 100.000 đồng/kg, nên thu nhập của gia đình cũng tăng lên đáng kể”. 

Ở cương vị Phó chủ tịch Hội Nông dân, ông luôn trăn trở tìm cách để nâng cao 
đời sống hội viên, không để hội viên nào chịu cảnh đói nghèo. Ông cùng với các cấp hội 
ở cơ sở phát động hội viên, nông dân xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân; người có kinh 
nghiệm trong các mô hình sản xuất hiệu quả truyền đạt cho người chưa có kinh nghiệm, 
vận động các hội viên chung tay giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Dùng những số 
tiền từ quỹ giúp đỡ xây nhà tình thương, hỗ trợ phân bón, giúp đỡ các hội viên ổn định 
cuộc sống. Nhờ sự tiếp sức của ông, các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, trồng 
trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ; nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. 
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Trong quá trình xuống cơ sở, ông Hứng tuyên truyền đường lối chủ trương 
chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng của bà con nhân dân, kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng những kiến nghị 
của người dân, từ đó đề xuất những phương pháp giải quyết trên cơ sở hài hòa quyền 
lợi giữa người dân và chính quyền địa phương.  

Nói về kết quả hoạt động của mình, ông Hứng khiêm tốn bảo: Tôi có làm 
được gì nhiều đâu, mọi việc đều có tổ chức Đảng, Nhà nước, hội cấp trên chỉ rõ ra 
rồi, mình chỉ làm theo thôi. Đảng bộ huyện Yên Châu của chúng tôi có truyền thống 
đoàn kết, miệng nói - tay làm, làm đúng và làm trúng. Tôi là một đảng viên, là cán 
bộ hội nên cũng chỉ làm theo sự chỉ đạo thôi! 
 

08. Quốc Tuấn. CHUYỆN VỀ “GÃ GÀN” BẮT SÂM NGỌC LINH VỀ 
“SỐNG” Ở SƠN LA / Quốc Tuấn // Tạp chí Trang trại Việt.- Tháng 6/2020.- Số 
108.- Tr.64-65. 
 

Âm thầm trong 9 năm trời vào Nam, ra Bắc không biết bao nhiêu chuyến 
để “tầm sư học đạo” về kinh nghiệm trồng sâm Ngọc Linh. Nhiều người buông 
lời can ngăn ý tưởng trồng sâm Ngọc Linh ở Sơn La... Bằng đi nhiều năm, hôm 
rồi nghe bảo “gã gàn” đã thành công bước đầu khi “bắt” sâm Ngọc Linh “sống” 
ở Sơn La. 

Ý TƯỞNG GÀN DỞ? 

“Gã gàn” đó chính là ông Nguyễn Chí Long, Giám đốc Công ty Trách nhiệm 
Hữu hạn Một thành viên Đầu tư Xây dựng Thành Long, thị trấn Hát Lót (huyện Mai 
Sơn). Còn nhớ chừng 9 năm trước, trong một lần gặp “gã gàn” ở vùng biên giới Sông 
Mã, nơi có dòng sông Mã từ thượng nguồn đổ xuôi, uốn lượn như dải lụa hồng rồi 
bỗng nghiêng mình để chảy qua nước bạn Lào. Dòng sông Mã huyền thoại này 
không những đã đi vào thơ ca, chứng kiến bao thăng trầm lịch sử mà đây chính là 
dòng sông từ lâu đã gắn kết và khắc ghi tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân hai 
nước Việt - Lào anh em... 

Còn nhớ thời điểm gặp “gã gàn”, trong câu chuyện của mình, “gã gàn”cứ thao 
thao câu chuyện sẽ đưa cây sâm Ngọc Linh về với Sơn La. Bởi theo lời “gã gàn”, 
nếu sâm Ngọc Linh sống được ở đất Sơn La, ngoài việc khơi dậy tiềm năng đất đai, 
khí hậu để trồng cây dược liệu thì người dân địa phương sẽ thêm cơ hội để làm giầu 
trên chính mảnh đất của mình. Khi đó, trong chúng tôi chả ai tin lắm vào việc sẽ 
trồng thành công cây sâm Ngọc Linh ở vùng đất này. Bởi nói đến cây sâm Ngọc 
Linh, nó như một thứ xa xỉ và quá cao xa. Và cũng để cây sâm Ngọc Linh sống được 
ở vùng đất Sơn La, ngoài việc đòi hỏi kỹ thuật thì vấn đề vốn đầu tư cũng là câu 
chuyện đáng để phải nghĩ tới. 

Sau lần gặp “gã gàn” với chủ đề xoay quanh câu chuyện về cây sâm Ngọc 
Linh, lại vô tình gặp “gã gàn” một lần nữa ở xã Chiềng Chung (huyện Mai Sơn). Câu 
chuyện sau nhiều năm gặp lại vẫn là chủ đề về cây sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, câu 
chuyện lần này đã thực sự cuốn hút chúng tôi khi được biết: Mấy năm qua, “gã gàn” 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 14 năm 2020 16 

vẫn theo đuổi ý tưởng trồng sâm Ngọc Linh ở các xã, bản vùng cao của Sơn La và đã 
có thành công bước đầu khi cây sâm giống được mang về trồng phát triển rất tốt. 

Như để khẳng định về việc cây sâm Ngọc Linh có thể phát triển được ở vùng 
Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng, ông Nguyễn Chí Long bảo: Hơn 1 tỷ đồng tiền 
giống mua về được trồng “lén lút” dưới những tán rừng tại các xã, bản vùng cao của 
huyện Sông Mã, huyện Mai Sơn - nơi phải đi bộ rất xa mới đến nơi, vì đây cũng là nơi 
có độ cao trên 1.600m so với mặt nước biển. Lúc mua về, cây giống chỉ hơn gang tay. 
Chỉ sau 6 tháng cây đã phát triển gấp 3 lần, thân mập, lá bóng nhẫy... Tuy nhiên, do 
cũng trồng thử nghiệm nên không có ai trông nom, bảo vệ nên hơn tỷ đồng tiền giống 
này đã “đổ sông, đổ biển” do bị nhổ trộm hết sau khi trồng được hơn 1 năm. Mặc dù 
mất tiền, nhưng qua đó mới thấy điều kiện khí hậu, đất đai ở Sơn La có thể trồng được 
các cây dược liệu quý, trong đó có sâm Ngọc Linh. 

Khi biết cây sâm Ngọc Linh có thể sống được ở vùng Tây Bắc nói chung, Sơn 
La nói riêng, “gã gàn” lại âm thầm lang thang và ăn rừng, ngủ rừng khắp các cánh rừng 
già ở Sơn La. Hễ nghe bảo ở vùng nào có khí hậu lạnh với sương mù quanh năm hay có 
độ cao đủ cho cây sâm sống được là “gã gàn” lại quyết tìm đến cho bằng được để tìm 
hiểu. 

Thấy “gã gàn” bị cây sâm Ngọc Linh hút hồn như vậy, cùng là cánh doanh 
nghiệp với nhau ở trong tỉnh và ngoài tỉnh lại tiếp tục góp ý những lời khuyên ngăn, 
thậm chí có cả các lãnh đạo thuộc những sở ngành của tỉnh cũng bảo đừng làm vì chưa 
có ai đi trước để rút kinh nghiệm. Bởi theo họ cứ làm xây dựng với chức năng nhiệm vụ 
đang có thì sẽ là tiền tươi thóc thật, chứ đầu tư vào cây sâm Ngọc Linh trên vùng đất còn 
đầy dấu hỏi chấm, chẳng khác mò mẫm một mình trong rừng để vén màn sương dày 
đặc trong những cánh rừng nguyên sinh chưa ai từng đặt chân đến là một sự đánh đổi 
đầy mạo hiểm. 

CHỦ TRƯƠNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN 

Tiếp tục bỏ ngoài tai và chỉ cười trừ trước những lời khuyên can thực tâm của 
mọi người, “gã gàn” vẫn quyết tâm đốt cháy ý tưởng “bắt cây sâm Ngọc Linh sống 
được ở Sơn La”, nơi mà chưa ai từng dám đầu tư tiền của, công sức để thử sức một lần. 

Những ngày lang thang, ăn ngủ khắp các cánh rừng, cuối cùng “gã gàn” cũng đã 
tìm được nơi ưng ý để thử sức với cây sâm Ngọc Linh. Đó là các bản vùng cao, nằm 
cheo leo trên những đỉnh núi quanh năm mây mù bao phủ với độ cao từ 1.600m trở lên 
so với mặt nước biển. 

Với mục tiêu trồng dược liệu không để ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên, 
“gã gàn” đã chọn những khu vực đất trống, đồi trọc và những khu chỉ là rừng chuối, lau 
lách để làm khu trồng thử nghiệm và đánh giá hiệu quả. Sau nhiều năm đúc rút được 
kinh nghiệm kết hợp việc mời thêm chuyên gia về sâm Ngọc Linh tư vấn, “gã gàn” đã 
đưa sâm Ngọc Linh về sống được ở Sơn La bằng cách gieo mầm từ hạt, mua cây giống 
đủ các loại năm tuổi về trồng, thậm chí còn “ném” xuống đất cả những củ sâm từ 7 đến 
10 năm tuổi để trồng thử. 

Cuối tháng 11/2019, sau khi được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương 
theo Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 về đầu tư dự án trồng cây dược 
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liệu dưới tán rừng tại bản Sam Ta, bản Ít Hò (xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh 
Sơn La), “gã gàn” đã trực tiếp cùng với công nhân gieo những hạt sâm Ngọc Linh bé 
như hạt đậu với giá 110.000 đồng/hạt lên khu nhà lưới gieo trồng thử nghiệm. 

Hôm có mặt chứng kiến “gã gàn” vừa gieo hạt vừa giới thiệu về cây sâm Ngọc 
Linh cùng kế hoạch sẽ tạo công ăn việc làm, tạo nguồn thu nhập cho người dân địa 
phương mà chúng tôi vẫn có cảm giác đầy mơ hồ. Bởi nhìn những hạt sâm Ngọc Linh 
màu trắng như ngà, bé như hạt đậu được gieo xuống đất mà thấy khó có thể đâm trồi 
được. Bởi qua tìm hiểu đây là loài thực vật rất khó tính để có thể trồng được, nhất là 
gieo ươm bằng hạt ở một vùng đất có gió Lào khắc nghiệt như Sơn La. 

Còn nhớ hôm gieo hạt, “gã gàn” Nguyễn Chí Long chỉ tay vào mấy luống đất 
vừa gieo xong hạt nói chắc như đinh đóng cột: “Hôm nay là 30/11/2019, đến tầm 
tháng 4 sang năm (năm 2020 - PV), với số hạt và số giống trị giá gần 3 tỷ đồng này 
sẽ được đổi lại là màu xanh tươi tốt”. Quả thực khi nghe “gã gàn” nói như vậy, tôi 
vẫn chỉ biết gật đầu vì chưa đủ niềm tin...! 

Sau khi gieo xong hạt, tại bữa cơm trưa trong lần được quây bằng bạt cùng 
mấy chục công nhân trên đỉnh núi của bản Sam Ta, “gã gàn” bảo: “Chỗ đang ngồi ăn 
cơm này có độ cao 1.630m so với mặt nước biển, đỉnh cao nhất là trên 2.000m. Đề 
án của công ty ngoài việc tạo công ăn việc làm cho đồng bào nơi đây, gắn trồng sâm 
với giữ rừng thì mục tiêu hướng tới là tạo ra được những sản phẩm dược liệu quý với 
giá thành bình dân mà người dân Sơn La nào cũng có thể rút được tiền trong túi của 
mình ra để mua về dùng mà không phải lo về giá thành quá cao”. 

MẦM XANH CỦA NHỮNG NỖ LỰC 

Giữa tháng 2, tôi khá bất ngờ khi nhận được thông tin qua điện thoại từ một 
người bạn về khu trồng thử nghiệm bằng hạt sâm Ngọc Linh của “gã gàn” trên đỉnh 
Sam Ta đã đâm trồi và phát triển rất tốt thay vì phải chờ đến tháng 4 như trước đó dự 
tính. 

Ngay sau đó, qua điện thoại trao đổi với “gã gàn” về câu chuyện sâm Ngọc 
Linh trên đỉnh Sam Ta, “gã gàn” cười bảo: “Tôi cũng không nghĩ tỷ lệ cây nẩy mầm 
cao như vậy. Quãng thời gian chờ hạt nẩy mầm cũng mất ăn, mất ngủ với nó nhiều 
lắm. Sơ sơ cũng quẳng vào đó nhiều tỷ đồng để có được kết quả bước đầu như vậy. 
Cây phát triển rất tốt, ngoài dự tính ban đầu. Vậy là ông trời đã không phụ lòng 
mình...”. 

Mấy hôm sau, gặp lại “gã gàn” trên đỉnh Sam Ta, nơi mà những luống đất đầu 
tiên gieo hạt đã được phủ bởi màu xanh của những cây sâm Ngọc Linh cao chừng 
gang tay với thân mập, lá xanh mướt. Trong khu trồng thử nghiệm, tôi thấy “gã gàn” 
đã đầu tư thêm cả hệ thống tưới ẩm tự động và đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm cùng 
những thiết bị khác để đảm bảo cây sâm sinh trưởng tốt... 

Chỉ tay vào những cây sâm Ngọc Linh, “gã gàn” bảo: “Đây là thành công 
bước đầu và cũng là cơ sở để tiếp tục đánh giá về hiệu quả của cây sâm Ngọc Linh 
trồng ở vùng đất Sơn La. Cũng phải nói thật, nếu tỉnh Sơn La không có chủ trương 
khuyến khích, tạo điều kiện cho việc phát triển cây dược liệu, trong đó có cây sâm 
Ngọc Linh thì sao có được thành quả như ngày hôm nay. Bởi có ý tưởng, điều kiện 
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thiên nhiên thuận lợi, nhưng nếu không có sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền 
tỉnh Sơn La thì khó có thể phát triển được các vùng trồng dược liệu quy mô lớn”. 

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: “Phát triển 
cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Sơn La là một tiềm năng cần được đánh thức. Tỉnh 
khuyến khích các doanh nghiệp đủ nguồn lực và công nghệ để phát triển được tiềm 
năng này. Đây cũng là một trong những chủ trương được tỉnh Sơn La ban hành và 
đặc biệt quan tâm. Phát triển thành công vùng trồng cây dược liệu sẽ tạo được công 
ăn việc làm trước mắt cũng như lâu dài cho các lao động tại cơ sở, góp phần bảo tồn, 
phát triển được nguồn dược liệu quý và sớm hình thành vùng sản xuất nguồn dược 
liệu hàng hóa tập trung với quy mô lớn.  
 

09. Quốc Tuấn. XOÀI YÊN CHÂU VÀ CUỘC “ĐỔ BỘ” RA NƯỚC NGOÀI / 
Quốc Tuấn // Tạp chí Trang trại Việt.- Tháng 6/2020.- Số 108.- Tr.66-67. 
 

Trung tuần tháng 5 vừa qua, người trồng xoài ở huyện Yên Châu (Sơn 
La) tiếp tục xuất khẩu một lô xoài 30 tấn sang thị trường Trung Quốc theo con 
đường chính ngạch. Đây là lần thứ 3 trong tháng 5, huyện Yên Châu đã xuất 
khẩu được gần 100 tấn xoài ra nước ngoài. Sự kiện này không chỉ khẳng định 
thêm về chất lượng quả xoài của Sơn La nói chung, Yên Châu nói riêng mà còn 
là tin vui lớn, khẳng định rõ nỗ lực đưa quả xoài “đổ bộ” tới nhiều quốc gia trên 
thế giới của huyện Yên Châu. 

Nhắc đến huyện Yên Châu - nơi có những cô gái dân tộc Thái từng bắn rơi 
máy bay Mỹ, người ta thường nhắc đến những cây trồng gắn liền với sự phát triển đi 
lên của huyện này. Trong đó, không thể không nhắc tới sản phẩm xoài, một trong 
những loại quả đặc trưng của huyện đã “đổ bộ” được vào các thị trường khó tính như 
Mỹ và EU... 

Nếu như trước đây, mặc dù là cây ăn quả được trồng từ lâu ở huyện, nhưng 
người trồng xoài mới chỉ quan tâm đến sản phẩm tiêu thụ tại địa phương, chưa tính 
đến mở rộng thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường nước ngoài thì người nông 
dân trồng xoài càng không dám nghĩ đến. Chỉ đến khi có sự vào cuộc của tỉnh, huyện 
cùng những cơ chế, chính sách phù hợp cho đến sự đồng lòng của người nông dân 
trồng xoài thì quả xoài Yên Châu mới tìm được đường ra nước ngoài và có mặt ở 
nhiều tỉnh, thành trong cả nước. 

Qua tìm hiểu được biết: Để có được nguồn nông sản dồi dào, chất lượng, phục 
vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu, những năm qua, tỉnh Sơn La nói 
chung, huyện Yên Châu nói riêng đã đẩy mạnh phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng, 
tiêu thụ nông sản chủ lực của mỗi cơ sở. Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh xây dựng 
các chuỗi sản xuất nông sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, tập trung 
xây dựng mô hình mỗi xã, thị trấn một loại sản phẩm nông sản và đều có một doanh 
nghiệp, hợp tác xã đóng vai trò đơn vị thu gom chuyên nghiệp (có đủ năng lực về tài 
chính, phương tiện, quản trị kinh doanh, thông tin thị trường, có đối tác tiêu thụ, 
xuất khẩu), góp phần vào thực hiện kế hoạch xuất khẩu của huyện. 
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Ông Hà Như Huệ, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, chia sẻ: “Trong những năm 
qua, để sản phẩm xoài của nông dân Yên Châu đến được với người tiêu dùng trong và 
ngoài nước, huyện đã tổ chức nhiều chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu 
xoài Yên Châu. Đồng thời, tôn vinh người trồng xoài; tạo cơ hội cho người trồng xoài 
được giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc để tạo ra sản 
phẩm có giá trị từ quả xoài. Huyện cũng đã có nhiều cơ chế thu hút các nhà đầu tư, tạo 
cơ hội hợp tác giữa người trồng xoài với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đến nay, 
ngoài thị trường Trung Quốc, sản phẩm xoài của Yên Châu đã có mặt tại thị trường 
Anh, Mỹ, Úc. Hiện tại, huyện đã xuất được hơn 100 tấn xoài ra thị trường nước ngoài, 
trong đó có 30 tấn xoài sang thị trường Trung Quốc theo con đường chính ngạch. Đây 
cũng là tín hiệu khẳng định những chủ trương đúng đắn của tỉnh Sơn La trong việc tìm 
đầu ra cho nông sản của mỗi huyện, thành phố”. 

Hiện tại, huyện Yên Châu có gần 2.800 ha trồng xoài. Trong đó, 897ha diện tích 
cho sản phẩm với sản lượng gần 13.000 tấn; 174ha có mã vùng trồng đi các nước; 
129ha được cấp chứng nhận VietGAP và sản lượng quả được cấp mã số vùng trồng và 
đạt tiêu chuẩn VietGAP là 3.260 tấn. Còn nhớ vào tháng 6/2019, huyện Yên Châu đã tổ 
chức lễ công bố sản phẩm xoài Yên Châu xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, Anh, 
Úc, Trung Quốc. Sự kiện này đã tạo thêm động lực cho người trồng xoài ở Sơn La nói 
chung, huyện Yên Châu nói riêng. Bởi sự kiện xoài Yên Châu “xuất ngoại” đã và đang 
góp phần quảng bá và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm xoài Sơn La ra nước ngoài, đáp 
ứng yêu cầu các thị trường áp dụng các tiêu chuẩn cao như Mỹ và EU. 

Chả thế, khi nhắc đến huyện Yên Châu, nhiều người nghĩ ngay tới vùng đất của 
chuối ngọt, xoài thơm. Cũng chính vì vậy, khi nhắc tới sản phẩm xoài Yên Châu là hình 
dung ra ngay những diện tích xoài sai trĩu cành đã được cấp mã số vùng trồng và đạt 
tiêu chuẩn VietGAP trải dài trên những diện tích đất dốc từng không mang lại hiệu quả 
kinh tế... Ông Lù Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Châu, thông tin: “Cây 
xoài đã gắn bó từ rất lâu với người dân Yên Châu với hai loại xoài gốc chính là xoài tròn 
và xoài hôi. Trong đó, giống xoài tròn được bà con trồng nhiều nhất bởi loại xoài này 
quả nhỏ, hạt vừa phải mà ăn ngọt đậm, thịt mềm, mùi thơm lâu, vỏ xanh vàng và có thể 
giữ được tới một tháng. Còn xoài hôi quả to, dài thịt mềm hơn và có hương vị ngọt 
thơm mát có thể giữ trong vài tuần. Từ đầu vụ xoài đến nay, huyện Yên Châu đã tiêu 
thụ và xuất khẩu được hơn 300 tấn xoài. Trong đó, đã xuất khẩu 63 tấn xoài theo đường 
tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc, còn lại là xuất bán đi các tỉnh Hà Nội, Thanh 
Hóa, Quảng Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Hải Phòng... Hiện nay, các hợp tác xã tham gia 
xuất khẩu sản phẩm xoài đang tích cực thu mua, sơ chế, đóng gói để tiếp tục xuất bán ra 
thị trường trong và ngoài nước”. 

Còn nhớ hôm 11/5, khi chuẩn bị đưa 30 tấn xoài lên đường xuất khẩu ra 
nước ngoài, rất đông người trồng xoài cũng như nhân dân trong vùng có mặt chứng 
kiến đều thể hiện rõ niềm vui của mình khi sản phẩm xoài tiếp tục được thị trường 
nước ngoài đón nhận. Anh Hà Văn Tiền, một trong nhiều hộ trồng xoài ở bản Văng 
Lùng (xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu), nói: “Mặc dù đây không phải là lần đầu 
quả xoài của chúng tôi được xuất ra nước ngoài, nhưng ai trong chúng tôi cũng đều 
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rất phấn khởi. Như gia đình tôi có 2ha đất từng trồng ngô, sắn kém hiệu quả. Sau 
khi được cán bộ huyện tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, gia đình đã chuyển 
sang trồng xoài Đài Loan và nhãn. Dự kiến năm nay, gia đình sẽ thu khoảng 10 tấn 
quả. Xoài của gia đình tôi bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài từ năm 2018. So với 
trồng ngô, sắn thì xoài cho thu lãi gấp đôi”. 

“Hợp tác xã chúng tôi đã xuất được gần 100 tấn xoài ra nước ngoài. Từ khi 
sản phẩm xoài được cấp mã số vùng trồng và đạt tiêu chuẩn VietGAP, đã giúp cho 
người trồng xoài thay đổi được tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Bởi đây chính là 
cơ hội để sản phẩm xoài, các loại quả và nông sản của huyện Yên Châu nói riêng 
và tỉnh Sơn La nói chung có cơ hội tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị 
trường xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực và trên thế giới”, Ông Hà Văn 
Sơn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc thông tin. 

Trước đó, vào tháng 6/2019, một sự kiện quan trọng liên quan đến quả xoài 
được truyền thông nhắc đến nhiều không đâu xa chính là quả xoài Yên Châu. Đó là 
sự kiện một lô xoài xuất khẩu đầu tiên của huyện Yên Châu gồm 3 container xoài 
tượng da xanh (Đài Loan) kích cỡ trung bình từ 8 lạng - 1,1 kg/quả đã được xuất 
khẩu bằng đường hàng không cho đối tác tại thị trường Mỹ. Cũng chính tại sự kiện 
quan trọng này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển  Nông thôn Lê Quốc 
Doanh đã khẳng định sự kiện xoài Yên Châu được “xuất ngoại” đã và đang tiếp tục 
khẳng định chất lượng thương hiệu trái cây Việt Nam đối với thị trường thế giới. 

Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, 
cho biết: “Việc quả xoài Yên Châu tiếp tục xuất khẩu ra nước ngoài là sự kiện quan 
trọng góp phần quảng bá và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm xoài Sơn La, đáp ứng 
các thị trường áp dụng các tiêu chuẩn cao như Mỹ, EU. Đồng thời, khẳng định quá 
trình sản xuất, chất lượng sản phẩm xoài Sơn La đã đáp ứng tiêu chuẩn và quy định 
của các thị trường khó tính nhất trên thế giới. Đây cũng chính là cơ hội để sản 
phẩm xoài, các loại quả và nông sản Sơn La có cơ hội tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, 
mở rộng thị trường sang các thị trường trong khu vực và trên thế giới”. 

Trong kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm hàng hóa, nông sản an toàn 
năm 2020, huyện Yên Châu phấn đấu sản lượng xoài xuất khẩu đạt gần 2.100 tấn. 
Thời gian thực hiện từ tháng 5 đến hết tháng 7. Theo đó, quả xoài Yên Châu sẽ 
được huyện tìm đường để tiếp tục “đổ bộ” vào các thị trường Mỹ, Anh, Úc, Trung 
Quốc. Đồng thời, sẽ đưa quả xoài Yên Châu “đổ bộ” vào thị trường mới Nga, 
NewZealand và các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất... Theo đó, ngoài việc xây 
dựng vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu thị trường và xuất khẩu, huyện Yên Châu 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất với nhu cầu thị trường, tiêu thụ 
nông sản thông qua hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp thu gom, chế biến, tiêu 
thụ, xuất khẩu. Hình thành các chuỗi sản xuất bền vững. Tập trung tổ chức tập 
huấn, đào tạo nâng cao năng lực xuất khẩu, kỹ năng, kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo 
quản cho lao động các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn huyện, đảm đảo 
hướng xuất khẩu bền vững cho các sản phẩm nông sản nói chung, quả xoài nói 
riêng...  
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10. Thanh Vân. CHUYỆN LY KỲ VỀ HANG ĐỘNG CHỨA KHO BÁU 
DÙNG THUỐC NỔ CŨNG KHÔNG THỂ PHÁ Ở SƠN LA / Thanh Vân // Đời 
sống hôn nhân.- Ngày 22/6/2020.- Số 50.- Tr.4-5. 
 

Mấy trăm năm đã trôi qua, núi rừng đã biến thiên, nhưng lòng bà con người 
Thái ở đất Chiềng Khoa (huyện Vân Hồ, Sơn La) chưa bao giờ quên chuyện kho báu 
được giấu ở đất này. Vàng được chứa trong từng chum, bạc đóng thành khối, cùng 
vô số đồ cổ được cất giấu trong núi Bạt. Nhiều kẻ liều lĩnh xâm phạm đến kho báu 
của tiền nhân đã nhận được kết cục thảm bại và bi thương. 

NÚI GIẤU BÁU VẬT 

Bất cứ một công dân người Thái nào mỗi khi đặt chân đến núi Bạt cũng tỏ 
lòng thành kính và không dám tiến lại gần hang Bạt. Ở nơi đó còn ẩn chứa bao điều 
bí ẩn mà chính các cụ cao niên nhất ở đất này cũng chưa lý giải được. Lời đồn vàng 
bạc chất đầy trong hang mà không ai dám vào lấy kể cũng lạ. Đường vào bản 
Khoong, xã Chiềng khoa đã không còn cảnh núi cách, suối ngăn như những năm 
trước đây nữa. Khi đó, rừng già rậm rạp, ẩm ướt, rắn độc hoang thú đầy rẫy. Mỗi khi 
đến bản, ai cũng phải e dè. Giờ bà con người Thái đã tự do đi lại, không còn cảnh tim 
đập chân run mỗi khi rời bản. Trong ký ức của người già nơi miền sơn cước này, bản 
Khoong vẫn luôn là một địa danh hàm chứa đầy những truyền thuyết. 

Mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi Bạt xa mờ, bóng tối đã sầm sập tràn xuống 
bản Khoong. Khắp xóm trên, xóm dưới đã nổi lửa nấu cơm. Ánh lửa bập bùng trong 
những nếp nhà sàn. Gia đình ông Hà Văn Tiếng ở ngay đầu bản Khoong. Đã ở cái 
tuổi thất thập xưa nay hiếm, ông không còn lên nương, lên rẫy nữa mà ở nhà vui vầy 
bên đàn cháu. Ngôi nhà sàn cổ kính xưa kia của gia đình đã được đổi thành ngôi nhà 
xây. Dường như những biến đổi của xã hội cũng đã và đang tác động mạnh tới miền 
đất này. Ông Tiếng vốn là một trai bản nổi tiếng về khả năng săn bắn. Đôi chân ông 
đã đi mòn núi rừng vùng Chiềng Khoa. Mỗi khi nhắc tới những ngày tháng mang 
đậm chất sử thi khi xưa, ông Tiếng như trẻ lại. Những lớp lang hồi ức về một vùng 
đất giàu có bậc nhất và tươi tốt nhất vùng Mộc Châu lại ùa về. Bản Khoong ruộng tốt 
tươi, thẳng cánh cò bay. Những công dân người Thái đã chọn nơi này để dựng làng, 
lập bản. 

Khi xưa các cụ thường truyền tai nhau ở bản Khoong có một kho vàng, kho 
bạc được cất giấu. Người Thái gọi là “hang của”. “Các cụ bảo trong núi đầy vàng, 
đầy bạc. Chúng được chất thành đống. Tuy nhiên không ai dám vào đó lấy nữa, ông 
Tiếng cho biết. Vàng bạc chưa ai lấy được, nhưng những đồ cổ quý còn tồn tại ở đất 
này. Ông Lò Văn Thang là thầy cúng ở đây và cũng là người đang sở hữu thanh 
gươm quý. Suốt mấy trăm năm trôi qua mà nó không hề bị hoen gỉ, vẫn sáng bóng. 
Mỗi khi cúng ma ông Thang mới đem thanh kiếm này ra trừ tà. Ông Thang cất giữ 
nó như vật báu bên mình và không cho người lạ xem. 

Ngoài thanh kiếm cổ, ở bản Khoong còn tìm được 1 quả chuông to như 
thùng gánh nước. Nghe đồn cái chuông này được đúc từ đồng đen, do một người 
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dân mang từ bên Lào về. Chuyện xuất xứ của chiếc chuông chưa biết thực hư thế 
nào, nhưng nó đã được thu giữ về bảo tàng Sơn La. Ngoài ra, những năm 1970, cán 
bộ văn hóa tỉnh Sơn La đã xuống khảo sát hang Bạt và sưu tầm được 2 chiếc trống 
đồng cổ. Hiện những hiện vật này đang được gìn giữ tại Bảo tàng Sơn La. Việc tìm 
thấy những hiện vật ở bản Khoong chỉ là một phần nhỏ trong vô số đồ cổ, vàng bạc 
được giấu ở đất này. 

HUYỀN THOẠI NÀNG BẲNG, NÀNG BƯƠNG 

Trong lớp ký ức của người già bản Khoong về cuộc vận chuyển vàng bạc, 
châu báu đến giờ vẫn còn là điều bí ẩn. Gia đình ông Lò Văn Cung được coi là hậu 
duệ trông nom đình làng cũng như hương khói nơi hang Bạt. Ông Cung là người 
nhanh nhẹn và chịu thương, chịu khó. Ông làm lụng suốt ngày để có được cuộc 
sống đủ đầy. Ông cũng là pho sử sống của bản vì là người nắm rõ nhất lai lịch của 
hang Bạt. Đưa ánh mắt đầy thành kính về phía rừng già, ông Cung rưng rưng kể về 
những ngày tháng khó nhọc của các cụ khi xây dựng cuộc sống tại vùng đất này. 

Sau nhiều năm vật lộn với việc khai hoang và chiến đấu lại thú rừng, cụ tổ 
của dòng họ Lò đã dần “thuần hóa” được vùng đất dữ này. Cụ tổ nhà ông khi đó, 
sinh hạ được 2 người con gái đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Nàng Bẳng, nàng 
Bương tóc đen dài tới gót, nước da trắng như tuyết. Nàng cất tiếng hát, chim rừng 
cũng phải ngừng hót lắng nghe. Nàng bước ra suối, cá theo từng đàn... Sắc đẹp của 
2 nàng đã lan ra khắp vùng thượng và hạ sông Đà. Nhiều gia đình quan lang đánh 
tiếng để hỏi hai nàng về làm vợ, nhưng các nàng chưa ưng ai. 

Ngày đó đất Tây Bắc bị chia năm xẻ bảy bởi các tộc người. Những cuộc giao 
tranh diễn ra liên miên. Thế rồi, trong những lần giao chiến, bộ tộc của quan lang 
Mường đã dẹp yên được đám thổ phỉ ở mạn ngược sông Đà. Đất đai của quan 
Mường không ngừng mở rộng. Trong một lần dẫn quân tuần tiễu qua bản Khoong, 
vị quan lang này đã biết đến sắc đẹp của 2 nàng. Sau ngày ca khúc khải hoàn khi đã 
dẹp đám thổ phỉ quấy nhiễu, một lễ ăn hỏi vô cùng linh đình đã được đưa lên bản 
Khoong. Bạc cả trăm hũ, vàng vài chục hòm, trống đồng, đồ tế lễ cả chục nài ngựa 
chở không hết. Nàng Bẳng đã lên thuyền theo sông Đà để về làm vợ quan lang 
Mường. Trước ngày đi làm dâu nhà người, một cuộc giấu của vô cùng bí mật đã 
diễn ra mà những người dân ở bản Khoong không hề hay biết. 

Suốt cả một tuần trời (vận chuyển hoàn toàn về đêm để tránh bị phát hiện) 
mấy chục thiếu nữ đồng trinh nối nhau vận chuyển của vào hang giấu trên núi Bạt. 
Không biết bao đêm những cô gái làm việc miệt mài mới vận chuyển hết được số 
của cải trong lễ ăn hỏi của quan lang Mường vào núi. Sau khi việc vận chuyển hoàn 
tất, các thiếu nữ kia phải ở lại trong hang. Họ được cho ngậm sâm và vĩnh viễn phải 
ở lại trong hang để canh giữ số châu báu đã cất trong đó. Trong số những thiếu nữ 
đồng trinh đó, có một người giả vờ bị đau bụng nên nàng may mắn trốn thoát cuộc 
chôn sống đó. Khi việc vận chuyển của vào hang hoàn tất, những người ở bên 
ngoài đã dùng đất sét nhào với mật mía, đá vụn bịt chặt cửa hang. Để tránh bị kẻ 
xấu xâm phạm, việc bịt cửa hang được chia thành nhiều điểm. 
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Vụ giấu của này sẽ vĩnh viễn đi vào quên lãng, nếu như thiếu nữ trốn thoát 
trong vụ chôn sống không nói ra. Nàng trinh nữ này đã mang theo bí ẩn đó đến cuối 
đời. Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà đã nhắc lại chuyến chở châu báu lên 
núi Bạt giấu. Ngày đó rừng rậm um tùm, không phải ai cũng có thể tìm ra được 
điểm giấu vàng năm nào. Câu chuyện đó cứ dần trôi vào quên lãng. Mùa nối mùa 
qua đi, các cư dân người Thái cũng coi câu chuyện đó chỉ là truyền thuyết vì suốt 
cả thời gian dài đó, không ai phát hiện được dấu hiệu gì bất thường. 

Kể đến đây, ông Cung ngậm ngùi và tiếc rẻ vì đến giờ chưa ai tìm cách vào 
được kho báu. “Vàng bạc, tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng những di vật còn giữ lại 
ở đất này trong lễ ăn hỏi ngày đó, bản tôi vẫn còn giữ được một số thứ quý giá. Cây 
gươm sáng bóng đang được ông Lò Văn Thang giữ làm đồ cúng. Tại ngôi thờ mà 
dòng họ nhà tôi dựng lên khi trước vẫn còn giữ được 2 chiếc trống đồng. Hiện nay, 
chiếc trống đồng này đang được cất giữ tại Bảo tàng Sơn La”, ông Cung cho biết. 
Câu chuyện về kho báu cất giữ tại núi Bạt sẽ mãi mãi bị lãng quên, nếu như không 
có một ngày một người dân nơi đây đi rừng phát hiện vàng lộ thiên trên núi Bạt. Nó 
lại thắp lên niềm hy vọng cho những kẻ nổi máu tham tìm kiếm kho báu khi xưa. 

CỤC VÀNG LẤP LÁNH TRONG RỪNG 

Khi rừng già bị đốn hạ, cửa hang Bạt (xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh 
Sơn La) dần lộ thiên. Nhiều kẻ xấu nổi máu tham đã mang mìn nên ốp vào cửa 
hang hòng lấy vàng lấy bạc. Tất cả những cuộc tìm kiếm đều nhận thất bại đau đớn. 
Nhiều kẻ đã phải bỏ mạng nơi rừng hoang, núi thẳm. Gia đình ông Lò Văn Cung ở 
bản Khoong giờ vẫn tiếp nối các đời trước ngày ngày nhang khói tại ngôi đền và 
hang Bạt. Trong những dịp bản có công to, việc lớn ông vẫn lên đó thắp hương 
mong cho mùa màng nơi đây được tốt tươi, nhà nhà yên bình. 

Câu chuyện về việc giấu của năm nào, ông Cung cũng chỉ nắm qua lời kể 
của các cụ trong dòng họ. Việc những kẻ xấu muốn chiếm kho báu trong mấy chục 
năm gần đây, ông lại nắm tương đối rõ. Hầu hết những kẻ xâm phạm đến vùng đất 
thiêng đều nhận cái kết đắng. Do cửa hang Bạt được bịt một cách rất chắc chắn, 
bằng vật liệu kỳ lạ, nên đám lục lâm thảo khấu ở đất này đã nhiều lần dùng sức 
người để phá, nhưng đều bất lực. Trong những năm chiến tranh, một số trai bản đi 
lính. Khi đó, việc kiếm thuốc nổ dễ dàng, nên một người lính trong bản tên là 
Lường Văn Hói đã đem mìn về, rồi cùng 4 người khác phá cửa hang Bạt. 

Hôm đó, trời vần vũ mây, tốp người liều lĩnh mang mìn lên núi. Họ bất chấp 
lời khuyên răn của các cụ cao niên trong làng là việc xâm phạm vùng đất thiêng sẽ 
nhận lại nhiều tai ương. Một người trong đoàn cho rằng, với mấy quả mìn này, 
hang Bạt không nổ tung mới là chuyện lạ. Họ ròng dây, khoét cửa hang đặt mìn. Ai 
trong nhóm cũng nóng lòng với suy nghĩ mở được cửa hang là tha hồ lấy vàng lấy 
bạc trong đó. Khi việc ròng dây đã hoàn thành, 4 quả mìn có sức công phá lớn được 
đặt trước cửa hang Bạt. Dây mìn được dẫn ra xa. Một người châm lửa đốt dây cháy 
chậm, một tiếng nổ vang trời bung ra, đất đá bay mù mịt. Bà con bản Khoong được 
dịp hồn siêu phách lạc vì vùng đất linh thiêng bị xâm phạm. 
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Khi đám khói trước cửa hang Bạt vừa tan, họ vội vàng chạy đến, hy vọng lấy 
được vàng ngay. Nhưng cửa hang Bạt vẫn cứ vững như bàn thạch. Bốn quả mìn chỉ 
làm vài hòn đá phía ngoài bật ra, chứ cửa hang Bạt vẫn đóng im ỉm. Quá sửng sốt 
trước sự lạ này, đôi chân của những kẻ xấu dám xâm phạm vùng đất thiêng liêng 
đứng không vững. Giờ thì họ tin rằng, những lời cảnh báo của bà con bản Khoong 
là thật, không dễ gì phá được hang Bạt. Họ lầm lũi rời núi trở về bản, chứ không 
trống rong cờ mở như lúc vác mìn lên để phá cửa hang. Chỉ sau đó ít ngày, ông Hói 
- người dẫn đám người lên phá cửa hang tự nhiên mắc chứng bệnh lạ rồi qua đời. 
Mấy đồng đội của ông này cũng có số phận hẩm hiu. Người khù khờ, người chết 
non... Không một ai có được cuộc sống bình yên sau vụ việc phá hang Bạt đó. 

Bài học nhãn tiền khi tìm kho báu hang Bạt vẫn còn đó. Tuy nhiên, lời đồn 
số vàng bạc quá lớn trong hang đã làm dấy lên lòng tham khôn cùng của những kẻ 
liều lĩnh. Nhiều người khác trong bản vẫn nổi máu tham, ông Cung đã cùng một 
nhóm bàn nhau dùng thuốc nổ phá hang Bạt. Trong nhóm có cả bố vợ ông, là Hà 
Văn Thế. Họ không dùng mìn như nhóm trước, mà dùng thuốc nổ TNT có sức công 
phá cực mạnh. Những người này cũng hùng hổ lên núi Bạt với mong muốn sớm 
đoạt được kho báu. Đám người này đặt thuốc nổ ở cả 3 mặt cửa hang. Họ tính toán 
rằng, lượng thuốc nổ này có thể làm tan cả boong-ke cốt thép, chứ cái đám đất sét 
trộn đá kia chẳng nhằm nhò gì. Mọi tính toán và từng công đoạn ốp thuốc nổ nơi 
cửa hang được ông Cung và các “cộng sự” tính toán rất chi tiết. 

Một lần nữa bà con người Thái ở bản Khoong được dịp khiếp vía khi tiếng 
nổ vang lên giữa rừng. Chim chóc ngừng hót, cây cối đổ rạp, đất đá bắn tung tóe. 
Ấy vậy mà, khi đám người kia tiến lại cửa hang Bạt, vẫn chỉ là một khối đá câm 
lặng, không hề bị hư hại. Thuốc nổ chỉ làm vách đá kia nứt ra vài hòn. Cửa hang 
Bạt không hề bị lay chuyển. Sau sự kiện thanh niên trong bản không thể phá được  
hnag Bạt, người Thái càng tin tưởng hơn nữa về những lời mà các cụ kể lại về kho 
báu này. Nó đã được yểm bùa, không ai phá được. Nhóm thanh niên này cũng có số 
phận vô cùng hẩm hiu. “Khi tiếp xúc với bố vợ, tôi có hỏi chuyện này, ông ấy trước 
khi nhắm mắt cũng dặn kỹ con cháu là không được xâm phạm hang Bạt”, ông Cung 
cho biết. 

Chuyện tìm kiếm kho báu hang Bạt dần rơi vào quên lãng. Thế rồi cách đây 
hơn chục năm, bà Lò Thị Pháp - người dân trong bản Khoong nhìn thấy một thỏi 
vàng lấp lánh giữa rừng. Hôm đó bà Pháp đi nương tìm kiếm rau rừng. Bà luồn 
rừng, lội suối để lên đỉnh núi Bạc. Bà từng chứng kiến những cái chết tức tưởi khi 
xâm phạm vùng đất thiêng này, nên bà cũng không dám lại gần cửa hang. Tuy 
nhiên, trên đường về bản, bà đã nhìn thấy một vật gì đó phát sáng cách hang không 
xa. Bà tiến lại gần thì đó là một thỏi vàng to hơn chuôi dao. Thay vì lấy thỏi vàng 
đó, bà lại chạy vội về bản như bị ma đuổi. Bà tin rằng của cải do tiền nhân để lại, 
bà không dám sờ tới. 

Về bản bà mới nói chuyện này với chồng, sáng hôm sau mọi người lên tìm 
lại không thấy thỏi vàng đâu. Tuy nhiên, câu chuyện của bà Pháp lại đánh thức lòng 
tham của những kẻ chuyên đi tìm vàng bạc miền Tây Bắc. Họ tin rằng, kho báu là 
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có thực, họ mang máy dò, rồi đủ các phương tiện khác lên tìm kiếm quanh hang Bạt. Dù 
nỗ lực của họ có cao ngút trời, nhưng cuối cùng đều nhận lấy sự thất bại cay đắng. Hang 
Bạt vẫn đứng sừng sững giữa đất trời, không ai có thể tìm được phương cách để lấy được 
vàng bạc trong hang. Bà con trong bản đã cùng nhau góp tiền, góp của xây cái miếu thờ 
để cầu lấy sự bình an và cũng để nhắc nhở con cháu trong bản đây là vùng đất thiêng, 
không được xâm phạm. 

Mấy năm gần đây, những kẻ nhăm nhe định chiếm kho báu hang Bạt đã bớt dần 
đi. Ông Cung vẫn tận tụy với việc hương khói tại ngôi miếu nhỏ mới được xây dựng. 
Trước khi dẫn tôi đi thăm hang Bạt, ông Cung phải sắm đầy đủ hương khói mới lên 
đường. Vượt qua tràn ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Con suối Khoong vẫn tuôn chảy 
róc rách, nước trong vắt như cái ngày nàng Bảng, nàng Bương buông tóc gội đầu bên 
suối. Nhắc lại câu chuyện buồn về 2 nàng sơn nữ xinh đẹp đó, ông Cung buông tiếng cảm 
hoài: “kho báu kia chưa biết thực hư đến đâu, nhưng giờ dân làng cùng chung lòng bảo vệ 
vùng đất thiêng này là một điều đáng mừng. Ngày 2 bà theo chồng lên thuyền lại gặp nạn 
trên sông Đà. Họ vĩnh viễn không trở về đất này”. 

Từ suối Khoong lên hang Bạt đi bộ mất hơn chục phút. Xung quanh cửa hang cây 
cói um tùm, muỗi vắt nhiều vô kể. Cái miếu mà mọi người dựng lên là một ngôi nhà sàn 
thu nhỏ. Nơi đó có đặt bát hương để tưởng nhớ đến 2 bà chúa đã về với tiên tổ. Sau khi 
làm xong thủ tục lễ lạt, ông Cung dẫn tôi đi thăm từng cửa hang một. Hiện nơi này có 3 
cửa hang, chỗ nào cũng có đất sét bịt chặt. Nếu không có sự hướng dẫn của ông Cung, 
chắc tôi không thể nào phân biệt được nơi nào là vách đá, nơi nào là cửa hang. Mọi lối 
vào hang vẫn bịt chặt. Có thể các bậc tiền nhân giấu kho báu đã làm nghi binh mấy cửa 
hang để phòng kẻ xấu đến phá hoại. 

Xung quanh cửa hang cây mọc rậm rịt, không ai biết lối vào chỗ nào. Sau sự việc 
nhiều tay buôn đồ cổ mang máy dò kim loại đến tìm đá bị dân bản đuổi cho chạy tán loạn, 
giờ không ai muốn lấy kho báu nữa mà họ cùng nhau bảo vệ, lưu giữ nơi linh thiêng này 
cho muôn đời sau. Huyện Vân Hồ cũng đang lên kế hoạch xây dựng và bảo tồn nơi này 
thành một công trình văn hóa. 
 

11. Phương Lâm. SƠN LA: LIÊN TIẾP BẮT TỘI PHẠM / Phương Lâm // Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 25/6/2020.- Số 4301.- Tr.8. 

 

Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cho biết đã bắt hai đối tượng về hành vi tàng 
trữ, mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Ly A Khá (sinh năm 1995) và Hàng Thị Sai 
(sinh năm 1978); thu giữ 1 bánh heroin, 2 gói heroin và một số vật chứng liên quan. Khá 
khai số heroin trên mua của một người đàn ông với giá 120 triệu đồng để bán kiếm lời. 

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 23/6, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân - 
Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên 
án của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) về thành tích phá thành công chuyên án tổ 
chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. 

Trước đó, ngày 29/5, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Sơn La phối hợp với 
các đơn vị chức năng bắt Nguyễn Anh Trường (sinh năm 1985, trú Vĩnh Phúc) cùng 
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9 đối tượng có liên quan ở các tỉnh, thành phố như Sơn La, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, 
Phú Thọ, Bắc Giang về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tang vật gồm 27 điện 
thoại di động, 619 sim điện thoại, 4 laptop, 26 thẻ ATM... 

Bước đầu các đối tượng khai sử dụng ứng dụng game trên internet như xóc 
đĩa, tài xỉu, ba cây... để sát phạt, khi thắng bạc thì đổi tiền ảo thành tiền thật qua các 
đại lý. Trong thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 5/2020, lượng tiền giao dịch của hoạt 
động tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến 3.200 tỷ đồng. 

Trước đó, đầu tháng 6/2020, tại bản Lóng Luông (xã Lóng Luông, huyện Vân 
Hồ), lực lượng công an phá Chuyên án 0420. LX, bắt quả tang Giàng A Sử (sinh năm 
1994) và Sồng A Hú (sinh năm 1996) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 
hơn 15 nghìn viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng Sămplếch đạn đã lên 
nòng, 37 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn... Tại cơ quan công an, các đối tượng khai vận chuyển 
số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa để mang đi tiêu thụ. 

Nhận tin báo, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã tặng hoa chúc mừng, 
thưởng nóng cho cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án. Bí thư Nguyễn Hữu Đông đã ghi 
nhận, biểu dương các lực lượng tham gia chuyên án đã mưu trí, dũng cảm, phá án thành 
công, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

 

12. Bùi Anh. SƠN LA: NHIỀU SAI PHẠM TRONG MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ, 
ĐẤU THẦU THUỐC / Bùi Anh // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 26/6/2020.- Số 178.- 
Tr.14. 
 

Qua thanh tra chuyên đề diện rộng việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật 
tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sơn La, Thanh tra tỉnh 
Sơn La phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế, đấu thầu 
thuốc trên địa bàn tỉnh này. 

MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHƯA SÁT VỚI THỰC TẾ 

Cụ thể, tiến hành thanh tra việc thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm trang thiết bị 
y tế của 33 gói thầu với tổng giá trị 108,4 tỷ đồng; vật tư y tế của 23 gói thầu, với tổng 
giá trị 163,2 tỷ đồng, đoàn thanh tra phát hiện, có 8/19 cơ sở khám, chữa bệnh chưa xây 
dựng kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế theo quy 
định. Cơ quan thanh tra cũng phát hiện, việc lập kế hoạch mua vật tư y tế do Sở Y tế và 
các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện chưa sát với nhu cầu sử dụng thực tế. Kết quả thực 
hiện còn thấp, kế hoạch lập 460 tỷ đồng, mua thực tế 186,3 tỷ đồng (đạt 40,5%). 

Việc lập kế hoạch mua sắm một số thiết bị y tế của một số cơ sở khám, chữa 
bệnh chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng dẫn đến còn 4 thiết bị chưa được đưa vào sử 
dụng, 37 thiết bị sử dụng dưới 50% công suất. 

Bên cạnh đó, công tác phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng 
trình tự quy định. Thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vượt quá thời 
gian quy định của Luật Đấu thầu. 

Công tác thẩm định giá, đoàn thanh tra phát hiện có 3 gói thầu chứng thư 
thẩm định giá chưa nêu rõ công suất máy móc, thiết bị, đặc điểm dây chuyền công 
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nghệ, chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng vật tư hàng hóa... tại thời điểm thẩm định giá 
theo quy định. 

Ngoài ra, kết luận cũng chỉ rõ, công tác lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
của một số gói thầu chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ 
sơ mời thầu yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu cao hơn quy định. 
Hồ sơ mời thầu yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu cao hơn giá gói 
thầu. Hồ sơ mời thầu yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự chưa phù hợp quy định 
của mẫu hồ sơ mời thầu. 

Bên cạnh đó, công tác đánh giá hồ sơ dự thầu cũng mắc nhiều sai sót. Cụ 
thể, một số hồ sơ dự thầu thiết bị y tế, vật tư y tế trúng thầu có nội dung chưa phù 
hợp với hồ sơ mời thầu, còn thiếu tài liệu, thông tin theo yêu cầu của hồ sơ mời 
thầu... nhưng quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia chấm thầu vẫn đánh 
giá đạt yêu cầu là chưa chính xác. 1 gói thầu có “biên bản đóng thầu” chưa đúng 
theo mẫu quy định. 18 gói thầu “biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật”, “biên bản mở 
thầu” không được bên mời thầu gửi cho các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo 
quy định. Tại 2 gói thầu, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thiếu chứng chỉ hành 
nghề hoạt động đấu thầu theo quy định. 

Về việc thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, đoàn thanh tra phát 
hiện, có 1 gói thầu bên mời thầu gửi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các 
đơn vị tham gia đấu thầu chậm 14 ngày theo quy định. 2 gói thầu, thông báo kết 
quả lựa chọn nhà thầu bên mời thầu không gửi cho các nhà thầu tham dự. 9 gói 
thầu không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. 
 VI PHẠM ĐẤU THẦU THUỐC 

Về việc đấu thầu thuốc, Thanh tra tỉnh Sơn La cũng chỉ ra nhiều sai phạm. 
Cụ thể, thanh tra 9/14 gói thầu triển khai trong các năm 2014 - 2016 (7 gói thầu 
năm 2017 - 2018 đã được Thanh tra tỉnh Sơn La tiến hành thanh tra và ban hành kết 
luận), đoàn thanh tra phát hiện, trong việc lập kế hoạch đấu thầu, chưa cập nhật đầy 
đủ giá thuốc đã trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các đơn vị do Cục Quản 
lý Dược (Bộ Y tế) cập nhật và công bố trên trang thông tin điện tử làm cơ sở xây 
dựng giá kế hoạch của từng mặt hàng thuốc. 

Mặt khác, phương án xây dựng giá kế hoạch của một số mặt hàng thuốc 
chưa tuân thủ đầy đủ theo quy định. Đa số gói thầu được kiểm tra, việc xây dựng số 
lượng mua thuốc hàng năm chưa sát với thực tế, kết quả thực hiện thấp. Nhiều mặt 
hàng thuốc các cơ sở khám, chữa bệnh không mua hoặc mua thấp hơn so với hợp 
đồng. 

Cũng theo kết luận thanh tra, một số gói thầu được lập có một số nội dung 
chưa bám sát theo hướng dẫn tại mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành 
kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, hồ 
sơ mời thầu có yêu cầu về hợp đồng tương tự là 5 hợp đồng cao hơn quy định của 
mẫu hồ sơ mời thầu là từ 1 - 3 hợp đồng. Quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời 
thầu, tổ thẩm định cũng chưa phát hiện để điều chỉnh cho phù hợp theo đúng hướng 
dẫn. 
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Đoàn thanh tra xác định một số hồ sơ dự thầu và mặt hàng thuốc trúng thầu có 
nội dung chưa phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng trong quá trình đánh giá 
hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia chấm thầu vẫn đánh giá đạt yêu cầu. Cụ thể tại các gói 
thầu, gói thầu cung ứng thuốc theo tên generic năm 2014, gói thầu cung ứng thuốc theo 
tên generic năm 2015 và gói thầu cung ứng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu năm 2015. 

Kết quả đấu thầu tại một số gói thầu chưa đạt theo kế hoạch được phê duyệt, kết 
thúc đấu thầu nhưng vẫn không lựa chọn được nhà thầu cung ứng đủ các mặt hàng 
thuốc, tuy vậy Sở Y tế Sơn La đã không tiếp tục xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
để mua sắm đủ mặt hàng theo nhu cầu của các cơ sở khám, chữa bệnh. 
 

13. Lan Nhi. CHUYỆN LÀM BÁO Ở “ĐỊA NGỤC” SƠN LA / Lan Nhi, Phạm 
Đông // Lao động cuối tuần.- Ngày 26 - 28/6/2020.- Số 26.- Tr.5. 

 

“Cuộc đời làm báo của ông Xuân Thủy bắt đầu rất sớm. Nhưng có lẽ, dấu 
ấn sâu sắc của buổi đầu này là từ những năm tháng làm báo Suối Reo ở Nhà tù 
Sơn La, do ông là người phụ trách” - đó là lời tâm sự của bà Nguyễn Ánh Tuyết 
(sinh năm 1940, con gái của nhà báo Xuân Thủy) mà tôi gặp gỡ nhân dịp kỷ niệm 
95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020). 
 LÀM BÁO NƠI TÙ ĐÀY 

Gặp gỡ bà Nguyễn Ánh Tuyết tại nhà riêng, chúng tôi được bà chia sẻ những tư 
liệu, hình ảnh ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà hoạt động chính trị, nhà báo Xuân 
Thủy (1912 - 1985). Có được những tư liệu quý giá này, bà Tuyết đã phải bỏ nhiều tâm 
sức, thời gian nghiên cứu tài liệu của những người bạn hoạt động cùng thời với cha 
mình. Đó là những cuốn hồi ký lịch sử, những cuốn sách đã phủ dày lớp bụi thời gian, 
vẫn còn nguyên giá trị như: “Suối Reo năm ấy”, tuyển tập Xuân Thủy... 

Theo tìm hiểu của bà Tuyết, tháng 5/1941, Chi bộ Nhà tù Sơn La đã quyết định 
lập ra tờ báo sinh hoạt nội bộ và lấy tên là Suối Reo và ông Xuân Thủy được giao nhiệm 
vụ phụ trách tờ báo này. Suối Reo là tờ báo viết tay của những người cách mạng ở nhà 
tù Sơn La, góp phần vào cuộc đấu tranh chính trị trong nhà tù mà theo như lời ông Xuân 
Thủy từng nói: “Nhằm đoàn kết, giáo dục, động viên các lực lượng trong nhà tù trên 
bước đường phấn đấu”. 

Hồi ức “Suối Reo năm ấy” của ông Xuân Thủy có viết: Tờ báo có khổ 20x14cm, 
mỗi tháng xuất bản hai kỳ, mỗi kỳ nhiều nhất là hai số. Nơi cảnh tù đày, bút viết, giấy 
mực còn hiếm hoi nên không thể in ấn, vì thế tờ báo Suối Reo được viết tay trên nền 
giấy thường. Báo viết tay nên việc xuất bản về mặt số lượng còn hạn chế, quân cai ngục 
thì liên tục kiểm soát gắt gao. Do đó, việc đọc báo cũng phải bí mật, phải làm sao khéo 
léo chuyển qua các phòng giam. Báo được đọc vào buổi tối sau khi giám thị đã đi kiểm 
tra và khóa hết cửa phòng giam. 

Đặc biệt, theo cách ông Xuân Thủy mô tả trong hồi ký, hoàn cảnh xuất bản tờ 
báo thật hiếm nơi đâu có được. Theo quy định của Nhà tù Sơn La, 20 giờ là đèn điện 
các trại giam phải tắt hết, trừ đèn nhà xí và đèn ngoài trại giam. Chính vì vậy, đêm 
tối chính là thời gian làm báo Suối Reo. Những tay viết, tay vẽ, tay trình bày khẩn 
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trương làm việc tới 3 giờ sáng dưới ánh sáng ngọn đèn được mắc vào xó tường đã bịt 
kín. Bên ngoài luôn có người canh cửa để báo động khi cần. 

BA LẦN VÀO TÙ VÀ BA LẦN CHẾT... HỤT 

Bà Ánh Tuyết tâm sự: “Cha tôi đi tù 3 lần và có 3 lần chết... hụt. Như trong 
bài thơ “Càng sống lâu” (năm 1943) mà ông Xuân Thủy đã sáng tác sau những lần 
chết hụt trở về quê hương: 

“Pháp bắt 3 lần không chịu chết 
  Ba lần không chết nạn ô tô 
  Mới hay cái chết không hề dễ 
  Bởi vậy ta đây vẫn sống trơ…”. 
Nhắc đến Nhà tù Sơn La, bà Ánh Tuyết lại gợi nhớ đến những năm tháng đấu 
 tranh gian khó, vô cùng khổ cực của cha mình. Ba lần ông Xuân Thủy vào tù rồi 

lại ra tù, bà Tuyết có thể nhớ và kể rõ từng chi tiết một cho tôi nghe. 
Đầu tiên, vào năm 1938, ông bị quy vào tội cầm đầu biểu tình chống thu thuế, 

quấy rối trị an ở Phúc Yên rồi bị phạt 400 quan tiền và 4 tháng tù giam, ông Xuân Thủy 
đã chống án lên tòa thượng thẩm Hà Nội, khiến bọn chúng phải giảm án, không bị phạt 
tiền nhưng vẫn phải chịu 4 tháng tù giam ở Hỏa Lò. Lần hai, sau khi mãn hạn tù 4 
tháng, ông về quê hoạt động thì lại bị bắt về tội chứa chấp sách báo cộng sản ở Phương 
Canh, phạt tù 10 tháng và đẩy lên Nhà tù Sơn La. Mặc dù đã mãn hạn tù 10 tháng, 
không có cớ gì bắt nữa nhưng chúng vẫn coi ông Xuân Thủy là một tù nhân nguy hiểm. 

Do đó, ông Xuân Thủy lại tiếp tục đi tù lần 3. Từ Sơn La, ông bị chúng bắt đi 
“Căng” ở Bắc Mê của tỉnh Hà Giang (nghĩa là vẫn ở tù, nhưng không có án bao nhiêu 
năm, tháng, tù vô thời hạn), ở đây, ông lại bàn với anh em tù chính trị vượt ngục để về 
hoạt động cách mạng. Vì thế, chúng lại đưa ông đi giam ở xà lim Hà Giang, sau đó đưa 
về Hỏa Lò, từ Hỏa Lò lại đưa tiếp lên “Căng” tại Nhà tù Sơn La. 

Ông trở lại Nhà tù Sơn La vào tháng 11/1940. Sau đó, ông được kết nạp Đảng 
Cộng sản Đông Dương mà không qua thời kỳ dự bị, do đồng chí Tô Hiệu và Trần Huy 
Liệu giới thiệu. Ở đây, ông phụ trách tờ báo Suối Reo, phụ trách công tác binh vận nên 
có bài thơ “Suối Reo”, “Người lính Sơn La”. Không có cuộc đấu tranh trong nhà tù nào 
mà ông không được cử vào ban lãnh đạo. Ông căm ghét kẻ thù nên có bài thơ “Chửi 
Gabari” - một tên sếp ngục người Pháp tại tù Sơn La. 

Ba lần chết hụt đến với ông Xuân Thủy mà theo lời bà Tuyết kể là ba câu chuyện 
với những tình tiết ly kỳ, hú vía, kinh hoàng. Lần thứ nhất, đoàn xe tải chở tù nhân lên 
Sơn La vào trung tuần tháng 01/1940 đi đến Lương Sơn (Hòa Bình). Do sáng sớm 
sương mù dày đặc, bà con dân tộc Mường đốt đuốc đi chợ sớm nên sự cố đã xảy ra. Họ 
đốt đuốc, xe chiếu đèn sáng, thành tranh tối, tranh sáng. Bỗng có người đàn ông chạy 
ngang qua đường, chiếc xe chồm lên để tránh người đàn ông đó. Ông Xuân Thủy và 
ông Trần Huy Liệu ngồi phía xe đổ. Nên khi xe đổ xuống, những người khác dẫm lên 
người hai ông để thoát ra ngoài. Nước tràn vào xe gần ngập cả người. Hai ông nằm bẹp 
dưới cùng, hai tay và hai chân bị xích cùm với nhau. Rất may, ông Xuân Thủy chỉ bị 
bóc một móng chân. 
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Lần thứ hai, cuối năm 1940, ông Xuân Thủy bị thực dân Pháp giải tù từ Hà 
Giang về Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) bằng ô tô tải. Ô tô xuống dốc, mất phanh, cứ thế trôi 
tuột xuống dốc. Toàn thể người ngồi trong ô tô đều tưởng mình sắp chết đến nơi. Nhưng 
xuống hết dốc, ô tô không bị đổ nhào nên mọi người thoát chết, hú vía. 

Lần ba, vào cuối năm 1943, khi ông Xuân Thủy đã bị đi “Căng” cả ở Bắc Mê và 
Sơn La đã 4 năm rồi. Tình hình Pháp và Nhật ở Việt Nam đang căng thẳng. Pháp phải 
giảm bớt lượng tù nhân, do đó tù nhân không thời hạn và không án như ông Xuân Thủy 
được bọn chúng thả về địa phương để quản thúc. Đoạn đường từ Sơn La về Hà Nội thời 
đó rất hiểm trở. Ô tô đi đến Mộc Châu thì bị lăn từ sườn núi xuống thung lũng. 

Mỗi lần ô tô lăn lại văng ra một vài người. Người đập đầu vào đá, người mất, 
người bị thương nặng, ông Xuân Thủy cũng bị văng ra, nhưng không văng vào đá như 
những người khác mà rơi vào đám cỏ lau hai bên đường. Nhờ cỏ lau đỡ, ông chỉ ngất rồi 
tỉnh. May mắn là ông vẫn có thể trở về an toàn gặp được vợ con. Ông về trong không 
khí hân hoan, chen lẫn tiếng khóc của người con gái út - đó là bà Ánh Tuyết - khi lần 
đầu tiên hai cha con được gặp nhau và biết mặt nhau. 

“Nhà tù Sơn La là nơi đầy ải khốc liệt, nhưng nơi ấy đã tôi luyện cho ông Xuân 
Thủy thành một người cách mạng chân chính, rèn luyện được một đội ngũ cán bộ cách 
mạng tuyệt vời. Trong 4 năm bị tù ở Sơn La, ông đã học được nhiều lý luận cách mạng 
chân chính mà người thầy của ông đó là cụ Tô Hiệu, ông học cách làm binh vận, dân 
vận, làm báo lão luyện hơn. Nhà tù Sơn La chính là trường “đại học” của ông, là nền 
tảng để ông vận dụng vào công tác mặt trận, Quốc hội, đối ngoại, ngoại giao toàn diện 
mà ông phải trải qua những năm tháng công tác cho đất nước sau này” - bà Tuyết cho 
hay. 
 

 
 
 

  




