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01. Lê Bền. CẦN NHỮNG NGHIÊN CỨU BÀI BẢN CHO CÂY MẬN / Lê 
Bền, Phạm Hiếu // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 29/6/2020.- Số 129.- Tr. 4, 5. 

 

 Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 24/6 có bài “Cây làm giàu số một Sơn 
La”, ghi nhận hiệu quả kinh tế từ cây mận, giúp đổi thay đời sống cho người 
dân. PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả 
(Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đã trao đổi thêm với Nông nghiệp 
Việt Nam về tiềm năng, các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa đối với 
cây trồng này. 

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng, Sơn La nói riêng cũng như một số tiểu 
vùng ở miền núi phía Bắc có điều kiện về nhiệt độ, khí hậu khá thuận lợi cho một 
số cây ăn quả ôn đới, trong đó có cây mận. 

Ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay, giống mận rất đa dạng, gồm 
cả giống bản địa và giống được nhập nội về. Ví dụ Lạng Sơn có mận cơm là giống 
bản địa, quả nhỏ. Cao Bằng có giống mận máu. Hà Giang có giống mận máu 
Hoàng Su Phì. Ở Lào Cai vùng Bắc Hà có mận Tả Van, mận Tả Hoàng Ly, mận 
Trái Tráng Ly. Những giống mận này đến nay chưa có nghiên cứu nào về nguồn 
gốc để làm rõ xuất xứ do du nhập ở đâu về hay là giống bản địa, chỉ biết là đã có 
mặt ở các địa phương này từ rất lâu. 

Đặc biệt vùng Bắc Hà, Si Ma Cai của Lào Cai có giống mận tam hoa, mận 
Tả Van cho hiệu quả kinh tế khá cao. Ở Sapa cũng có giống mận hậu, tuy nhiên 
diện tích hiện nay không còn nhiều. Ngoài ra ở Sơn La (tập trung chủ yếu ở Mộc 
Châu, Vân Hồ) hiện trồng nhiều nhất là giống mận tam hoa, cho giá trị kinh tế cao. 

NHẦM LẪN MẬN HẬU VỚI MẬN TAM HOA 

Hiện nay, mận hậu là tên tuổi rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Ông có 
thể cho biết đặc điểm, triển vọng phát triển của giống mận này? 

Cần phân biệt mận hậu với mận tam hoa. Trên thị trường thường nhầm lẫn 
mận tam hoa là mận hậu. Mận tam hoa có nguồn gốc du nhập từ Trung Quốc về 
trồng tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là giống mận quả to, tròn, khi chín màu 
tím sẫm, ruột quả màu tím. Mận tam hoa hiện có diện tích rất lớn, chủ yếu được 
trồng ở Mộc Châu của Sơn La, một phần ở Si Ma Cai, Bắc Hà của Lào Cai, và 
chính là loại mận được bán thông dụng nhất trên thị trường. 

Trong khi đó, mận hậu (tập trung chủ yếu ở Sapa) khi còn xanh quả màu 
xanh nhạt, hơi thuôn dài, đít nhọn, khi chín vỏ quả hơi chuyển sang xanh vàng, ruột 
quả màu vàng. Mận hậu ngọt, quả to, chất lượng tốt, nhưng do năng suất quá thấp, 
cây cao khó thu hoạch nên khó phát triển, diện tích hiện còn rất ít. 

Ngoài các giống mận (tạm coi là bản địa), hiện nay ở nước ta còn có thêm 
một số giống mận nhập nội. Trong đó có 2 giống mận (một của Úc và một của 
Pháp) đã được nhập nội để khảo nghiệm và đưa ra sản xuất tại Trung tâm Cây ôn 
đới (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc). Trong đó, 
giống mận nhập nội của Úc cho thấy có triển vọng hơn, bởi đây là giống cho năng 
suất, chất lượng khá, đặc biệt là chín sớm hơn so với các giống mận trong nước. 
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Tại Mộc Châu (Sơn La) hiện nay cũng có 3 giống mận được nhập nội của 
Pháp trong khuôn khổ một dự án, hiện đang được trồng tại Hợp tác xã 19/5. Trong 
đó, đã chọn được một giống mận chín sớm (chín trước mận tam hoa khoảng 1 
tháng), tuy nhiên chất lượng lại không bằng mận tam hoa, nhưng cũng cho hiệu quả 
kinh tế cao do chín sớm, bán được giá cao. 

CẦN SỚM “TRẺ HÓA” VƯỜN MẬN 

Mận tam hoa được đưa lên Mộc Châu (Sơn La từ thập niên 80, nhiều diện 
tích được trồng trong thập niên 90, đến nay đã trên dưới 30 năm tuổi, già cỗi. Có 
giải pháp nào để cải tạo những vườn mận này không, thưa ông? 

Mận là cây trồng khá khác biệt so với các loại cây ăn quả khác, bởi chất 
lượng quả gần như không phụ thuộc vào độ tuổi của cây. Ví dụ cây có múi, trong 
khoảng 3 năm đầu tiên cho quả, chất lượng quả thường kém, cây phải càng già thì 
chất lượng quả càng ngon. Tuy nhiên mận thì lại khác, ngay từ khi cây cho quả lần 
đầu chất lượng quả cũng không có sự khác biệt lớn so với những cây già tuổi. 

Với đặc điểm này, việc lựa chọn phương án cải tạo đối với các vườn mận già 
cỗi theo tôi là cần phân làm các nhóm khác nhau. Với nhóm cây khoảng 20 năm 
tuổi trở lại mà thân tán đã lớn, muốn cải tạo thì có thể lựa chọn phương án đốn trẻ 
nhằm tạo ra bộ thân tán mới. Theo đó có thể đốn bớt cành già cỗi để tạo ra cành 
mới có sức sinh trưởng khỏe hơn. 

Đối với những vườn mận quá già, trên 20 - 30 năm tuổi, bản thân bộ rễ, thân 
cành cũng đã già cỗi. Quan điểm của tôi đối với những vườn mận này, phương án 
tốt nhất là nên trồng lại, bởi mận sau khi trồng lại thì chất lượng quả cũng không bị 
thay đổi nhiều so với cây già, mà lại cho năng suất cao hơn. Điều này cũng rất 
thuận lợi để nhà vườn có thể tạo hình, tạo tán cho vườn mận một cách bài bản ngay 
từ đầu. 

Mận là cây phải trồng 2 - 3 năm mới cho quả sai, vì vậy nông dân thường có 
tâm lý không muốn chặt bỏ để trồng mới vườn mận già cỗi vì sợ mất nguồn thu 
nhập thường xuyên. Để giải quyết bài toán này, có thể lựa chọn phương án trồng 
xen mới cây con ngay trong vườn mận đã già cỗi. Theo đó khoảng cách giữa 2 cây 
mận là khoảng 5 - 6m, có thể trồng xen mới một cây con. 

Hàng năm, có thể kết hợp đốn tỉa dần cây mận già để mận con phát triển. 
Khi mận trồng mới đã khép tán tương đối, bắt đầu cho quả đáng kể thì có thể phá 
bỏ hoàn toàn những cây già để tập trung chăm sóc cho mận con. Đây là phương án 
vừa có thể đảm bảo thu nhập cho bà con, vừa có thể cải tạo trồng mới được vườn 
mận. 

Nhờ hiệu quả kinh tế nên mận đang được trồng mới, mở rộng diện tích khá 
lớn. Bà con thường nhân giống mận để trồng bằng cách chiết cành. Một số thì 
nhân giống ghép mận trên gốc đào... Vậy phương pháp nhân giống nào thì tối ưu 
nhất? 

Lâu nay, nông dân các vùng trồng mận chủ yếu nhân giống mận bằng một số 
cách truyền thống, một là chiết cành, hai là chặn rễ (để mọc cây con từ rễ). Cả hai 
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phương pháp này đều có thể cho ra cây con. Mang đặc điểm di truyền nguyên bản từ 
cây mẹ, nhưng hệ số nhân giống lại thấp, nếu trồng với diện tích lớn thì khó đáp ứng 
được. Bên cạnh đó, mận chiết cành do không có rẻ chùm nên khả năng chống chịu, độ 
bền của cây kém hơn so với ghép. Đối với cây mẹ mang mầm bệnh, thì các phương 
pháp nhân giống như chiết cành, chặn rễ sẽ khiến cây con mang theo mầm bệnh. 

Vì vậy, để nhân giống một cách đảm bảo chất lượng, kiểm soát được dịch bệnh, 
có hệ số nhân giống cao, giúp cây mận bền hơn (do có rễ cọc) thì vẫn phải tiến tới nhân 
giống mận bằng phương pháp ghép. Đây cũng là phương pháp mà các nước sản xuất 
mận lớn trên thế giới áp dụng. Tuy nhiên, chúng ta có cái khó là hiện chưa có nghiên 
cứu bài bản nào về tổ hợp ghép đối với cây mận. 

Đây là điều mà các nước trồng mận lớn họ đã có nghiên cứu bài bản, lựa chọn 
được tối ưu xem giống mận nào thì nên ghép với gốc ghép gì. Bởi ghép không làm thay 
đổi bản chất di truyền của cây ghép, nhưng giữa gốc ghép và cành ghép có sự tác động 
ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Có những giống ghép trên gốc ghép này thì sinh trưởng 
khỏe, nhưng ghép lên gốc ghép khác thì lại yếu. 

Hiện nay, nhiều nơi nông dân cũng đã thực hiện nhân giống mận bằng phương 
pháp ghép, phổ biến là mận ghép trên mận và mận ghép trên đào. Song mỗi phương 
pháp đều có những ưu và nhược điểm. Mận ghép trên mận thì nhược điểm là sinh 
trưởng chậm, thời gian nhân giống chậm, lâu cho quả. Trong khi mận ghép trên đào sinh 
trưởng nhanh hơn, nhưng có nhiều nghiên cứu cũng như kinh nghiệm người dân cho 
biết cây không bền, thường bị bệnh chảy gôm trên thân nhiều. 

Trong khi chưa có những nghiên cứu bài bản, nếu nhu cầu nhân giống không lớn, 
phạm vi hẹp, thì phương pháp nhân giống tốt nhất vẫn là chọn được cây mẹ tốt, sạch 
bệnh để ghép cành. 

“Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn đang giao Viện Nghiên cứu Rau quả 
triển khai dự án nghiên cứu quy hoạch cây ăn quả cho 6 tỉnh Tây Bắc, trong đó có Sơn 
La. Trong quá trình triển khai dự án này, chúng tôi sẽ cố gắng đánh giá kỹ một số đối 
tượng cây ăn quả có những yêu cầu đặc thù về sinh thái, trong đó có cây mận để đánh 
giá khả năng mở rộng sản xuất của cây trồng này. 

Ngoài Mộc Châu là vùng trồng chính đã khẳng định được sự phù hợp, mận còn 
được trồng tại nhiều nơi ở Sơn La như Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Thành phố Sơn La, 
Thuận Châu... Tuy nhiên chưa có những đánh giá cụ thể về chất lượng, năng suất, khả 
năng sinh trưởng phát triển”. -  PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng 

“Mộc Châu (Sơn La) là vùng đã khẳng định được sự phù hợp đối với cây mận, 
cho năng suất, chất lượng tốt, đặc biệt là với giống mận tam hoa. Tuy nhiên qua một 
giai đoạn quá dài trồng bằng phương pháp chiết cành, nên cũng đã có sự thoái hóa, 
phân li giống. 

Đối với mận tam hoa, hiện đã phân li thành hai dạng, một là giống cho thu 
hoạch đại trà, và một dạng giống cho thu hoạch muộn hơn. Hiện nông dân đã chọn 
được giống mận tam hoa biến dị tự nhiên, chín muộn hơn khoảng 1 tháng so với 
lứa đại trà. 
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Thực tiễn này cho thấy, bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển giao, tập huấn kỹ 
thuật thâm canh cho cây mận như bón phân, tỉa cành, sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, canh tác bền vững, cần phải có những đề tài nghiên cứu bài bản để binh tuyển, 
xây dựng được các vườn cây đầu dòng, có tiêu chí cụ thể cho từng giống mận đảm 
bảo chất lượng, năng suất, phù hợp với từng vùng sinh thái. Đây cũng là vườn vật 
liệu phục vụ công tác nhân giống nhằm thay thế các vườn mận già cỗi, hoặc trồng 
mới. 

Bên cạnh đó, có thể nhập nội thêm các giống mận để đánh giá, đưa ra sản 
xuất nhằm đa dạng hơn về giống, kéo dài mùa vụ. 
 

02. Bùi Tới. SƠN LA: DOANH NGHIỆP LÀM SAI, NGƯỜI LAO ĐỘNG MẤT 
QUYỀN LỢI / Bùi Tới // Tạp chí Lao động và Công đoàn.- Tháng 6/2020.- Số 
665.- Tr.67-69. 
 

Hơn một ngàn người lao động tại các công ty chè, công ty giống bò sữa ở 
huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đang phải trích 32% tiền lương tương ứng 
hằng tháng để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, quyền lợi của họ vẫn 
chưa được đảm bảo do cách làm sai của doanh nghiệp. 

NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI THỰC HIỆN THAY NGHĨA VỤ ĐÓNG BẢO HIỂM 
XÃ HỘI BẮT BUỘC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Hiện nay, tại các Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, Công ty Cổ 
phần Chè Chiềng Ve, Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu, Công ty Cổ phần 
Vinatea Mộc Châu đang tồn tại nhóm công nhân lao động thuộc diện giao khoán 
với chức danh công việc là công nhân trồng và thu hái chè, công nhân chăn nuôi 
bò. Những người lao động này có tên trong danh sách nhóm lao động tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc hằng năm. Nhiệm vụ, công việc của các lao động này là hàng 
ngày chăm sóc chè, nhổ cỏ, bón phân, phun thuốc, thu hái chè búp tươi,...; chăm 
sóc, chăn nuôi bò sữa, vắt sữa bò,... Mặc dù, công ty không chấm công nhưng các 
lao động này hàng tháng đều có ngày công lao động thực tế. Nhiều năm qua, các 
công ty trên không thanh toán lương trực tiếp hàng tháng mà nhóm lao động này 
hưởng lương qua sản phẩm thu hoạch. Việc không có bảng chấm công, không có 
bảng thanh toán tiền lương hằng tháng khiến cho từ tháng 7/2018, cơ quan Bảo 
hiểm Xã hội tỉnh Sơn La đã quyết định tạm dừng, chưa giải quyết chế độ ốm đau, 
thai sản cho nhóm đối tượng này, gây ra những khó khăn, trở ngại cho người lao 
động. 

Trong đơn đề nghị thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội mà chị Ngô Thị Hoàn 
(sinh năm 1986) - công nhân Công ty Cổ phần Chè Chiềng Ve, viết vào thời điểm 
tháng 9/2019, chị Hoàn cho biết: “Tôi vào làm công nhân từ tháng 3/2013, được 
công ty phân công công tác về đơn vị 3 nhận khoán sản xuất chè. Từ đó đến nay, 
bản thân tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 26/7/2018, tôi sinh 
con thứ 2 bằng hình thức mổ đẻ. Sau khi sinh, tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị 
thanh toán bảo hiểm xã hội cho Phòng Tổ chức thuộc Công ty Cổ phần Chè Chiềng 
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Ve - Mộc Châu. Kể từ đó đến nay đã hơn một năm, tôi vẫn chưa được thanh toán chế độ 
bảo hiểm xã hội...”. 

Câu chuyện của chị Hoàn cũng là câu chuyện chung của hàng trăm công nhân 
lao động khác tại các Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, Công ty Cổ phần Chè 
Chiềng Ve, Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu, Công ty Cổ phần Vinatea Mộc 
Châu. 

Rất may, sau nhiều lần các đơn vị nêu trên gửi công văn đề nghị thanh toán chế 
độ ốm đau, thai sản cho người lao động đến cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La, sau 
đó Bảo hiểm Xã hội tỉnh gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam, đến nay việc chi trả chế độ thai sản đã được giải quyết, tuy nhiên chế độ ốm đau 
vẫn còn phải tạm dừng để tiếp tục xin ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Điều đó có nghĩa là, hàng trăm người lao động vẫn phải chờ đợi để được hưởng quyền 
lợi về bảo hiểm xã hội mà đáng lẽ ra họ phải được hưởng sau khi đã thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội. 

Cùng với câu chuyện về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trong quá trình 
tiếp cận với công nhân lao động, phóng viên tạp chí Lao động và Công đoàn đã phát 
hiện ra việc nhiều người lao động tại các Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, 
Công ty Cổ phần Chè Chiềng Ve, Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu, Công ty Cổ 
phần Vinatea Mộc Châu đang thực hiện thay nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
của người sử dụng lao động cho người lao động. Cụ thể, hàng tháng, họ đang phải trích 
khoảng 32% tiền lương tương ứng hằng tháng để đóng bảo hiểm xã hội (loại hình bảo 
hiểm xã hội bắt buộc). Cụ thể, với mức lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội gần 4 triệu 
đồng, chị Vũ Thị L. (Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu) hằng tháng đang phải bỏ 
ra hơn 1,3 triệu đồng để đóng bảo hiểm xã hội. Với chị Đặng Thị V., chị Bùi Thị H., chị 
Ng Thị L., câu chuyện cũng tương tự. 

Theo quy định của pháp luật, căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; 
Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Việc làm số 
38/2013/QH13; Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Nghị định số 
44/2017/NĐ-CP quy định điều chỉnh tỷ lệ đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động -bệnh 
nghề nghiệp từ 1% xuống 0,5% từ ngày 01/6/2017 quy định: “Người lao động ký hợp 
đồng lao động với doanh nghiệp từ 3 tháng thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 
bắt buộc theo văn bản quy định hiện hành là 32%, trong đó người sử dụng lao động 
đóng 21,5%; người lao động đóng 10,5% tiền lương tháng”. 

DOANH NGHIỆP LÝ GIẢI VIỆC THỰC HIỆN SAI LUẬT 

Từ những thông tin, chứng cứ thu thập được của công nhân lao động, phóng viên 
tạp chí Lao động và công đoàn đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ 
Mộc Châu, Công ty Cổ phần Vinatea Mộc Châu. 

Tại Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu có ông Trần Mạnh Hòa - Giám đốc 
công ty, đại diện phòng tổ chức, công đoàn cơ sở cùng trao đổi với phóng viên. Khi 
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được hỏi về việc vì sao nhóm công nhân hái, chăm sóc chè lại phải đóng 32% tiền lương 
tương ứng hằng tháng để đóng bảo hiểm xã hội, phía đơn vị cho rằng, việc đóng như 
vậy chắc chắn trước khi thực hiện công ty đã phải có văn bản đề nghị, xin ý kiến của các 
cơ quan liên quan và được phía các cơ quan này chấp thuận. Tuy nhiên, khi phóng viên 
đề nghị được tiếp cận những hồ sơ đó thì công ty không cung cấp được. Đại diện phòng 
tổ chức công ty sau đó có điện thoại và lý giải với phóng viên rằng, việc làm này (việc 
thu bảo hiểm xã hội với mức thu 32% tiền lương tương ứng hàng tháng để đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động) là thực hiện theo cách làm truyền thống, từ 
trước tới nay. Trước đó, trong nhiều năm, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý lao 
động cũng đã có nhiều cuộc kiểm tra tại đơn vị về vấn đề thực hiện pháp luật lao động, 
trong đó có nội dung về bảo hiểm xã hội nhưng không có ý kiến gì. 

Tại Công ty Cổ phần Vinatea Mộc Châu, đại diện doanh nghiệp này cho rằng, 
trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động đã được tính trong giá 
thành mua sản phẩm. Thực chất, thời gian qua, công ty luôn mua chè cao hơn với giá thị 
trường. Giá này bao gồm tiền công chăm sóc, tiền công hái chè, chi phí bảo hiểm xã hội, 
tiền vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Và việc thực hiện thu bảo hiểm xã hội của 
người lao động như trên có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao 
động. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi “văn bản nào của công ty thể hiện việc thỏa thuận 
ấy và việc thỏa thuận ấy có trái với quy định của pháp luật hiện hành không?” thì đại 
diện Công ty Cổ phần Vinatea Mộc Châu không cung cấp được, cũng như không trả lời 
được. 

Chị Vũ Thị L. (Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu) cho biết: “Nếu nói công 
ty đã mua giá chè cao hơn giá thị trường thì không có chuyện người dân lại bán chè ra 
bên ngoài”. 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CÓ “TÉ NƯỚC THEO MƯA”? 

Để làm rõ những vấn đề bất cập trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các 
công ty chè, công ty giống bò sữa trên địa bàn huyện Mộc Châu, phóng viên đã có buổi 
làm việc với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mộc Châu, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan. 

Qua trao đổi với ông Hà Văn Cường, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội huyện Mộc Châu, chúng tôi nhận thấy từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Mộc 
Châu đã ban hành nhiều kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 
trong lĩnh vực lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi của người 
lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; đồng thời ban hành nhiều quyết định 
thành lập các đoàn kiểm tra với nội dung nêu trên. Tuy nhiên, điều chúng tôi khá bất 
ngờ, danh sách các doanh nghiệp được kiểm tra đều “vắng mặt” các công ty chè, công 
ty giống bò sữa. 

Ông Hà Văn Cường cho biết: “Chúng tôi không biết việc người lao động tại 
các công ty chè, công ty giống bò sữa phải trích khoản 32% tiền lương tương ứng 
hàng tháng để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND 
huyện kiểm tra và sẽ xử lý nếu có sự việc nêu trên”. 
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Trái ngược với việc không hề hay biết cách làm sai luật tại công ty chè, công 
ty giống bò sữa của đại diện lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
huyện Mộc Châu, câu chuyện này lại được phía Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội tỉnh Sơn La khá tường tỏ. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi tiếp tục bất ngờ đó là 
việc giải quyết theo hướng đồng thuận với doanh nghiệp, thiếu những giải pháp bảo 
vệ quyền lợi cho người lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Sơn La. 

Trả lời về việc cơ quan quản lý lao động địa phương có biết việc hơn 1 ngàn 
người lao động tại các công ty chè, công ty giống bò sữa đang phải đóng bảo hiểm xã 
hội với mức 32% tiền lương tương ứng hằng tháng hay không? Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Sơn La cho rằng: “Hợp đồng lao động của người lao động làm việc 
tại các công ty chè đều thể hiện người lao động tự đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế thì công ty đã tính toán cả 21,5% mức đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (phần mà người sử dụng lao động 
phải nộp) để trả vào giá chè mà công ty đã mua của người lao động. Người lao động sau 
khi đã nhận tiền bán sản phẩm (tiền lương) thì nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp qua công ty, công ty sẽ nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội huyện 
Mộc Châu. Như vậy về bản chất, các công ty khẳng định đã tham gia bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định thông qua 
giá mua chè của công ty với người lao động đang giao khoán sản phẩm. 

Tuy nhiên khi phóng viên đặt câu hỏi “văn bản pháp lý nào làm cơ sở để thỏa 
thuận với người lao động việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với 32% tiền lương tương 
ứng hàng tháng?”, “cơ quan quản lý lao động có kiểm soát được giá chè, có chứng minh 
được việc giá chè đó đã bao gồm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử 
dụng lao động?”, “văn bản pháp lý hiện hành nào cho phép doanh nghiệp thực hiện việc 
làm đó?”... thì đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La không trả lời 
được. 

Bà Nguyễn Thị Hằng - Trưởng phòng Lao động Việc làm - Giáo dục nghề 
nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La cho biết: “Với nhóm lao 
động đặc thù này, sở đã tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội nhưng đến nay bộ vẫn chưa có văn bản trả lời. 

Qua cách trả lời của đại diện Sở  Lao động -  Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La 
có thể hiểu phía sở này đang “đồng thuận” với cách làm của doanh nghiệp. Và trong khi 
chờ ý kiến phản hồi của bộ (đã hơn 1 năm 6 tháng), những người lao động vẫn phải bỏ 
thêm hầu bao đóng phần nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao 
động và vẫn bị treo về quyền lợi chính đáng do bảo hiểm xã hội mang lại. 
 

03. Như Yến. DẤU ẤN HỢP TÁC XÃ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN 
MỚI Ở PHÙ YÊN / Như Yến // Thời báo kinh doanh.- Ngày 30/6/2020.- Số 51.- 
Tr.11. 
 

Qua 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông 
thôn mới, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) đã có bước chuyển mình rõ rệt về 
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kinh tế - xã hội. Trong đó, có sự góp sức không nhỏ của khu vực kinh tế hợp 
tác, hợp tác xã. 

Phù Yên là một trong 62 huyện nghèo nhất nước, với 27 xã, thị trấn. Năm 
2011, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp huyện gặp 
nhiều khó khăn như: Trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế chủ yếu sản xuất 
nông nghiệp, cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, địa bàn rộng... ảnh hưởng không nhỏ đến 
quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Tuy nhiên với sự quyết tâm cao và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước, huyện đã tích cực phát huy và xây dựng được những nền tảng cơ 
bản góp phần nâng cao đời sống người dân. 

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới của Phù Yên là phong trào phát 
triển kinh tế. Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh địa phương, huyện vận 
động nhân dân đẩy mạnh thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, thay 
thế những cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, kết 
hợp với phát triển chăn nuôi. 

Các cấp ngành đã đẩy mạnh thực hiện công tác khuyến nông, mở các lớp tập 
huấn, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tính đến nay, diện tích 
cây ăn quả chủ lực của huyện là trên 2.200ha. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình 
sản xuất hiệu quả như: Quýt ở xã Mường Cơi, Cam Mương Thải, tỏi Gia Phù, chè 
cổ thụ Mường Do... 

Để người dân sản xuất bền vững, huyện khuyến khích các hộ sản xuất liên 
kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong đó chú trọng phát triển các 
mô hình hợp tác xã. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 32 hợp tác xã trong đó có 17 
hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp. 

Các hợp tác xã đã phát huy vai trò “bà đỡ” hỗ trợ người dân phát triển kinh 
tế hàng hóa từ đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống 
người dân. Đây cũng là nền tảng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống 
còn 19,9%. Khi kinh tế ổn định, người dân có thêm điều kiện tham gia đóng góp 
công sức, tiền làm đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi xã 
hội... tạo nên diện mạo mới nông thôn mới huyện miền núi ngày càng khang trang. 

Những kết quả đạt được cũng góp phần làm thay đổi nhận thức của người 
dân về xây dựng nông thôn mới, nhất là trong phát triển sản xuất gắn với liên kết 
tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường, cải tạo 
cảnh quan nông thôn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật 
tự... 

ĐIỂM SÁNG MƯỜNG TẤC 

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Phù Yên không thể không nhắc 
đến hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Mường Tấc (xã Huy Hạ). Hiện hợp tác xã có 
13 thành viên, hoạt động đa ngành nghề: Mua bán, sửa chữa xe máy và trồng cây ăn 
quả, rau... 
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Điểm nổi bật trong trồng rau là hợp tác xã đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng để thuê 
8.000m2 và xây dựng nhà màng, hệ thống tưới nước cảm biến tự động... Mỗi vụ hợp 
tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 20 tấn rau, mang về nguồn thu hàng trăm triệu 
đồng. 

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, hợp tác xã đã chủ động xây dựng phương 
án sản xuất kinh doanh bảo đảm tính hiệu quả, bền vững. Trong đó, trên 1,7ha đất 
sản xuất tại xã Huy Hạ được bố trí trồng 500 gốc nhãn ghép Hưng Yên, 100 cây xoài 
Đài Loan, 200 gốc chuối, đu đủ cao sản giống Đài Loan, bí đỏ, dừa xiêm, 100 gốc 
mít Thái, 300 gốc đinh lăng, 200 gốc chanh leo và một số loại rau, cây trồng theo 
hướng hữu cơ. Ngoài ra, hợp tác xã còn có một khu vực sản xuất nữa tại bản Văn 
Yên, xã Mương Thải chủ yếu trồng các loại cây ăn quả có múi. 

Để hỗ trợ người dân và thành viên, hợp tác xã đã chủ động khâu nối, phối hợp 
để mọi người tham gia lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhất là sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Bên cạnh đó, hợp tác xã còn được huyện tổ chức cho đi tham quan các mô 
hình hay, cách làm mới hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Đến nay, hợp tác xã đã được 
địa phương hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng hệ thống phun, tưới nhỏ giọt cho cây. 
Các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện giúp hợp tác xã hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề 
nghị cấp giấy chứng nhận sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm... 

Nhờ vậy, các sản phẩm rau, củ, quả của hợp tác xã ngày càng được nhiều 
khách hàng tin dùng. Doanh thu hợp tác xã đạt trung bình 1,5 tỷ đồng/năm. Ngoài 
tạo việc làm cho 11 thành viên, hợp tác xã còn thuê 14 lao động địa phương với mức 
thu nhập 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. 

Nhờ hoạt động hiệu quả, hợp tác xã đã đóng góp tích cực vào Chương trình 
Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới. Theo đánh giá của địa phương, hợp tác 
xã đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào 19 tiêu chí nông thôn mới như: Đường 
nông thôn, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chuyển đổi 
cơ cấu lao động theo hướng tích cực... 

Ngoài ra, hợp tác xã còn tích cực tham gia vận động các thành viên tham gia 
ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông 
nông thôn làm cơ sở thực hiện hiệu quả tiêu chí về giao thông và thủy lợi, mở rộng 
và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp. 
 

04. Quang Tuấn. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG SƠN LA HƯỞNG ỨNG THÁNG 
HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2020 / Quang Tuấn // 
Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16-30/6/2020.- Số 625.- Tr.75-76. 
 

Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đang trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt 
động đối với 12 liên đoàn lao động huyện, thành phố, 5 công đoàn ngành và 
Công đoàn Viên chức tỉnh. Toàn tỉnh có 1.149 công đoàn cơ sở với 51.400 đoàn 
viên, công nhân viên chức lao động. Có 120 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn 
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(trong đó có 5 doanh nghiệp Nhà nước, 102 doanh nghiệp ngoài Nhà nước, 02 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 3 hợp tác xã, 8 đơn vị sự nghiệp ngoài 
công lập). 

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG GÓP 
PHẦN NGĂN NGỪA TAI NẠ LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

Thực hiện Kế hoạch Số 48/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Sơn La 
về việc “Tổ chức Tháng hành động vệ sinh lao động năm 2020”; cuối tháng 02/2020, 
Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã ban hành Hướng dẫn về tổ chức tháng công nhân 
năm 2020 với mục đích thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn với các cơ quan 
chức năng, chính quyền đồng cấp và giữa công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động 
để triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng 
cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh lao 
động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các quy trình rủi ro về an 
toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh 
lao động để phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa 
an toàn tại nơi 1àm việc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, 
nhận thức cho người sử dụng lao động trong việc thực hiện Luật An toàn,vệ sinh lao 
động; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an 
toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công ngiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Thông qua thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động góp phần xây dựng quan hệ 
lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền 
vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần khẳng định vị thế của công đoàn, 
thu hút người lao động gia nhập công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức 
công đoàn vững mạnh. 

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 ở Sơn La diễn ra từ ngày 
01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động 
và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Việc tổ 
chức Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 phải đảm bảo yêu cầu 
thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và người lao 
động, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao mất an 
toàn vệ sinh lao động; thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ 
chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người lao động, tránh hình thức, lãng phí. 
Phấn đấu giảm số vụ và số người bị tai nạn lao động xảy ra trong tháng hành động về an 
toàn vệ sinh lao động so với các tháng khác trong năm ít nhất 10%. 

Để triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, căn cứ vào điều kiện 
thực tế của từng địa phương, ngành, đơn vị, cơ sở, các cấp công đoàn Sơn La đã tổ chức 
các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh lao động; các hoạt động có sự tham gia 
của doanh nghiệp, người lao động; các hoạt động, sự kiện chuyên đề hướng vào chủ đề, 
nội dung của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và các hoạt động phối hợp 
giám sát, kiểm tra, thanh tra về an toàn vệ sinh lao động. 

Theo đó, các hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến 
thức về an toàn vệ sinh lao động; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm 
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của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định về 
an toàn vệ sinh lao động được đa dạng hóa. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã 
đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh lao động trên Trang thông 
tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng; Phát 
hành các ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động tới doanh nghiệp, 
người lao động; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về thực hiện công tác tuyên 
truyền an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, 
cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. 

PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC, TIẾT KIỆM, HIỆU 
QUẢ 

Liên đoàn lao động cấp tỉnh, huyện phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức 
phát động phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động, phong trào quần chúng làm 
tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - 
Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, qua đó thúc đẩy sự tham gia của người sử 
dụng lao động và người lao động trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Đẩy 
mạnh việc phát triền về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất. Tổ chức tập huấn kiến 
thức về an toàn vệ sinh lao động và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới 
an toàn vệ sinh viên. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. 
Tổ chức, vận động và động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có 
các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng 
suất lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Liên đoàn lao động tỉnh còn phối 
hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh 
tra về an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp; chú trọng thanh tra, kiểm tra 
việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; 
đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, công tác 
huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

Các cấp công đoàn chủ động tổ chức hoặc phối hợp tham mưu cho cấp ủy 
đảng, chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng 
hành động về an toàn vệ sinh lao động như: Tổ chức tọa đàm, đối thoại, triển khai 
chính sách với doanh nghiệp, người lao động về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức 
giao lưu, tham quan các mô hình, điển hình làm tốt về an toàn vệ sinh lao động; tổ 
chức tư vấn, tập huấn, huấn luyện; khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho 
người lao động; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp. 

Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 tại cơ sở như: 
Tổ chức tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và mạng 
lưới an toàn vệ sinh viên, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro 
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về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh 
nghề nghiệp cho người lao động; rà soát, bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy trình, 
biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại các bộ phận, phân xưởng; rà soát, đánh giá 
các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động thực hành, 
thao diễn, xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức các cuộc thi, 
phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc; thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân và 
gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức phong trào thi đua 
về an toàn vệ sinh lao động, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ 
sinh lao động”, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. 

Các cấp công đoàn tỉnh Sơn La đã tích cực hưởng ứng tháng hành động an 
toàn vệ sinh lao động 2020 bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: Tổ chức 5 
lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho khoảng 300 người, phát hành và treo 
hàng trăm tranh ảnh, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích...; Tham gia kiểm tra liên ngành 
về tình hình thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động tại 10 
doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Tham gia điều tra các vụ tai nạn lao động chết 
người. Qua công tác kiểm tra cho thấy các công đoàn cơ sở đã phối hợp với người 
sử dụng lao động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động; 
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020. Các chế độ, chính sách đối 
với người lao động về an toàn vệ sinh lao động đã được quan tâm, công tác tuyên 
truyền, huấn luyện, đào tạo về an toàn vệ sinh lao động được đổi mới với nhiều 
hình thức phong phú, cách làm sáng tạo. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao 
động từng bước được nâng cao. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ yếu là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, ít lao động; nhà xưởng, thiết bị sản xuất phần lớn là thiết bị đã 
cũ, lạc hậu; trình độ nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về 
pháp luật lao động còn chưa đầy đủ vì vậy việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh 
lao động còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp. Chính vì vậy, sau tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2020, các 
cấp công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp ở Sơn La cần tiếp tục duy trì các hoạt động về 
an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động 
thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động 
theo chủ đề, nội dung đã đề ra trong tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp, thói 
quen tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. 

Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi 
ro về an toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi 
ro về an toàn vệ sinh lao động trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình 
lao động; tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao 
động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người 
lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi 
trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động 
không đảm bảo an toàn cho người lao động. Triển khai thực hiện các chương trình 
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hành động về an toàn vệ sinh lao động theo kế hoạch đề ra; tổng kết các cuộc thi, 
phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động. Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết 
quả thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; khen thưởng 
những đơn vị và cá nhân thực hiện tốt các hoạt động trong tháng hành động; phê 
bình những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt hoặc chưa đạt yêu cầu nhằm nâng cao hơn 
nữa ý thức thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn, 
tính mạng, sức khỏe của người lao động.  
 

05. Nguyễn Minh Anh. CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ 

SƠN LA: CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG / 
Nguyễn Minh Anh // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 30/6/2020.- Số 625.- 
Tr.77-78. 

 

Những năm qua, cùng với tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã quan tâm triển khai 
thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện 
điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, góp phần giảm nguy cơ 
xảy ra tai nạn lao động. 

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La (có địa chỉ ở số 07, 
đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La) được thành lập tháng 
7/2004, đến ngày 11/5/2016 được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt phương án cổ phần 
hóa chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch 
vụ Đô thị Sơn La, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 03/01/2017. Công ty có tổ 
chức bộ máy 04 phòng nghiệp vụ; 11 chi nhánh đóng trên địa bàn của 11 huyện, 
thành phố; 01 xí nghiệp xử lý chất thải, 01 xí nghiệp môi trường; 01 xí nghiệp thoát 
nước; 01 xí nghiệp cây xanh; 01 xí nghiệp chiếu sáng; 01 xí nghiệp dịch vụ tang lễ 
và 01 xí nghiệp cơ giới. Tổng số gần 500 cán bộ công nhân viên. 

Trong năm 2019, với sự quan tâm chỉ đạo của hội đồng quản trị, ban giám 
đốc công ty cùng toàn thể công nhân lao động và sự hỗ trợ mạnh mẽ của các ban, 
ngành, đoàn thể thành phố, công ty đã khắc phục được những khó khăn, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công ty luôn duy trì tốt công tác quản lý đô thị, 
vệ sinh môi trường, thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Thành 
phố Sơn La và 11 thị trấn trong tỉnh, trong đó duy trì vệ sinh đường phố ban ngày 
bằng thủ công hơn 56 nghìn km; quét, gom rác đường phố, quét đường bằng thủ 
công trên 12 nghìn ha; quét, gom rác đường phố, quét hè bằng thủ công 11,9 nghìn 
ha; công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch 80 
tấn; tưới nước rửa đường 5.587km; vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa 
đường 532m3. Ngoài ra, còn duy trì công tác mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển 
rác. Đối với Thành phố Sơn La duy trì thực hiện mở rộng địa bàn thu gom, vận 
chuyển rác thải tại đường ngõ xóm trên địa bàn 07 phường, 05 xã; đối với các huyện 
duy trì mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển rác thải tại 12 thị trấn và 51 xã. 
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Song song với đó, công ty còn thực hiện hoạt động quản lý hệ thống thoát 
nước đô thị; quản lý vườn hoa, công viên, cây xanh đô thị; quản lý chiếu sáng đô thị; 
quản lý nghĩa trang, dịch vụ tang lễ; quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt. Theo đó, trong 
năm 2019, đơn vị đã duy trì, bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị được hòa nhập 
vào dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố, với giá trị dự 
toán được duyệt hơn 5,7 tỷ đồng. Chủ động duy trì việc duy tu, bảo dưỡng, đồng thời 
có kế hoạch và biện pháp cụ thể trong công tác phòng ngừa và khắc phục hậu quả 
thiên tai, do vậy hệ thống thoát nước luôn được bảo đảm khai thác sử dụng có hiệu 
quả, cơ bản không có hiện tượng ngập úng cục bộ. Với tổng quy mô vườn hoa công 
cộng trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay được giao quản lý là 265.286m2, trong đó Thành 
phố Sơn La là 128.654m2 và địa bàn đô thị các huyện là 136.632m2; tổng số lượng 
cây xanh đô thị là 36.657 cây. 

Là đơn vị trực tiếp đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, công ty 
đặc biệt chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường làm việc 
an toàn cho người lao động. Trong năm 2019, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo hộ 
lao động, với mục đích là thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, 
phòng chống cháy nổ, chống độc hại, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp an toàn vệ 
sinh lao động khác nhằm cải thiện tốt điều kiện lao động. Tuyên truyền, vận động và 
giáo dục người lao động hưởng ứng, tham gia tích cực vào công tác an toàn vệ sinh 
lao động; huy động sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của cán bộ công nhân 
viên trong công tác quản lý, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; nắm tình hình và 
cung cấp đầy đủ các thông tin về an toàn vệ sinh lao động trong toàn công ty. Theo 
đó, công ty cũng yêu cầu mỗi cán bộ, công nhân viên đều phải tuân thủ và chấp hành 
nghiêm ngặt nội quy lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động; chủ động phát hiện 
và có trách nhiệm cung cấp các thông tin cho lãnh đạo công ty về những người có 
hành vi cản trở hoặc không chấp hành về an toàn vệ sinh lao động; kịp thời phát 
hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về công tác quản lý, sử dụng và bảo 
quản phương tiện bảo vệ cá nhân. Cùng với đó, mỗi tập thể, cá nhân chấp hành 
nghiêm việc hướng dẫn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, công tác bảo hộ lao 
động của cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn, tập huấn và 
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên chấp hành nội quy 
an toàn vệ sinh lao động. 

Theo đó, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La tập trung 
triển khai các biện pháp kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; các biện pháp kỹ 
thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động; mua sắm 
trang thiết bị bảo vệ cá nhân như: Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các 
phương tiện như xe vận chuyển rác, xe hút bể phốt, xe tang, xe rửa đường, xe thang 
điện chuyên dùng. Đồng thời duy trì thường xuyên việc sửa chữa, bảo dưỡng các 
loại máy móc, thiết bị như máy ủi, máy xúc; máy phun thuốc diệt ruồi; máy cắt cỏ; 
máy rửa xe. Bảo quản, sử dụng có hiệu quả bình khí chữa cháy C02 và các trang 
thiết bị khác như máy pho to, máy tính, máy in... tại trụ sở làm việc của công ty. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 15 năm 2020 15

Lắp đặt các quạt thông gió để thổi bụi và các khí độc hại cho nhà ủ chín xí nghiệp 
xử lý chất thải thành phố, các xe chuyên dùng chở rác, xe hút bể phốt, xe tang. Mua 
dây thắt an toàn, kìm cách điện, mũ bảo hộ cách điện, gang tay, mũ, nón, ủng cao 
su, khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động và các trang thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
cho người lao động. 

Bên cạnh đó, công ty còn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho người 
lao động thông qua các hoạt động: Khi tiếp nhận, hợp đồng lao động đều phải yêu 
cầu khám sức khỏe, đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu quy định của Nhà nước 
mới ký hợp đồng lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân 
viên, đặc biệt quan tâm tới các đối tượng là lao động nữ; lập sổ theo dõi tình hình 
ốm đau, bệnh tật cho người lao động để kịp thời phát hiện những bệnh thường gặp 
đưa đi khám, kiểm tra phát biện bệnh nghề nghiệp; bồi dưỡng 200.000 
đồng/người/năm cho cán bộ công nhân viên là lao động nữ; điều dưỡng và phục hồi 
chức năng lao động cho cán bộ công nhân viên khi bị tai nạn lao động, mắc bệnh 
nghề nghiệp và các rủi ro khác. Ngoài ra, công ty thường xuyên tổ chức tuyên 
truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác bảo hộ lao động cho người 
lao động bằng các hình thức như: Tổ chức thi viết các đề tài, tiểu phẩm về an toàn 
vệ sinh lao động; các hội nghị tọa đàm, tổ chức thi tìm hiểu và tham gia các cuộc 
thi an toàn vệ sinh viên giỏi. Khuyến khích khen thưởng cho các đề tài mang ý 
nghĩa sâu sắc, thiết thực, các sáng kiến và đề xuất hay có thể vận dụng được tại đơn 
vị về biện pháp an toàn vệ sinh lao động, công tác bảo hộ lao động... Hội đồng bảo 
hộ lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên phối hợp với bộ phận kế hoạch của 
công ty thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; qua đó kịp thời phát hiện 
các thiếu sót về an toàn vệ sinh lao động, các nguy cơ gây tai nạn lao động để báo 
cáo với lãnh đạo công ty có biện pháp khắc phục, xử lý. 

Song song với đó, công ty cũng xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập công tác 
phòng cháy, chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy của đơn vị; phối hợp cùng 
Công an Thành phố Sơn La tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa 
cháy năm 2019, giúp lãnh đạo, công nhân viên thuộc đội phòng cháy và chữa cháy 
của công ty nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác phòng 
cháy, chữa cháy, tích cực và chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các 
tình huống khi có cháy xảy ra, qua đó đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức 
cho cán bộ công nhân viên tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao 
động. Trong năm 2016, đơn vị đã được Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải 
Phòng công nhận kết quả học tập và cấp 02 chứng nhận và 42 chứng chỉ cho học 
viên công ty đã hoàn thành khóa huấn luyện. Trong năm 2019, đơn vị đã tổ chức tự 
huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 72 người; tuyên truyền, huấn luyện, chăm 
sóc sức khỏe cho người lao động với tổng chi phí hơn 111 triệu đồng; bồi dưỡng 
chống độc hại cho 30 người, với số tiền 54,6 triệu đồng. 

Hiện nay, công ty có tổng số 493 lao động, trong đó có 09 người làm công 
tác an toàn vệ sinh lao động, 257 lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc 
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hại, nguy hiểm, 228 lao động nữ, 02 lao động là người cao tuổi, 01 lao động là 
người khuyết tật. Nhờ thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, công ty đã 
hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn lao động xảy ra. Trong 6 tháng cuối năm 2019, ở 
công ty đã xảy ra 01 vụ tai nạn lao động với 01 người bị thương. Người lao động 
trong đơn vị đã chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế, tham gia tích cực vào 
công tác an toàn vệ sinh lao động. 

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Sơn La 
tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch bảo hộ lao động, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công nhân viên về việc 
chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động; tăng cường đầu tư trang thiết 
bị nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ, chủ động bảo 
dưỡng, duy tu kịp thời các hỏng hóc về máy móc thiết bị, phương tiện nhằm phục 
vụ tốt nhất cho công tác sản xuất; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo tất cả 
các tuyến đường, tuyến phố luôn xanh, sạch, đẹp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
để mỗi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường, tạo nếp sống văn minh đô 
thị trên địa bàn.  
 

06. Trần Giang. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG ANH HÙNG 
TRÊN QUÊ HƯƠNG SƠN LA / Trần Giang // Tạp chí Lao động và xã hội.- 
Ngày 16 - 30/6/2020.- Số 625.- Tr. 79-80. 
 

Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, tỉnh Sơn La có hàng nghìn 
người con ưu tú đã tham gia chiến đấu, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, 
tự do, thống nhất của đất nước. Giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng; 
các cấp hội cựu chiến binh ở Sơn La luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và xây dựng hội trong sạch vững mạnh, gương mẫu 
đi dầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng và 
bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau cải thiện 
đời sống; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp 
phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an 
ninh. 

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La có 13 đơn vị trực thuộc gồm hội 
cựu chiến binh 12 huyện, thành phố và khối các cơ quan tỉnh, với 269 tổ chức cơ sở 
hội và trên 2.440 chi hội ở các bản, tổ, tiểu khu với trên 44.580 hội viên tham gia 
sinh hoạt. Quá trình hoạt động, hội cựu chiến binh các cấp đã không ngừng đổi mới 
phương thức và nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực 
hiện tốt chức năng nhiệm vụ của hội như: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia giáo dục lòng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích 
cực phát động các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm 
nghèo, nâng cao đời sống hội viên; phong trào “Chung tay xóa nhà dột nát, nhà tạm 
cho hội viên cựu chiến binh nghèo”; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”;... 
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Bên cạnh đó, các cấp hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh cần tập trung thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ 
chính trị cho cán bộ, hội viên. Chủ động đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa 
bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh hơn nữa phong trào cựu chiến binh đoàn 
kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đưa phong trào đi vào từng nhà, 
vùng, miền, từng đối tượng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên 
giới; tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương; 
tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát 
huy vai trò của hội cựu chiến binh trong tình hình mới. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước 
thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, giai đoạn 
2014 - 2019, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội 
Cựu chiến binh Sơn La đã được duy trì rộng khắp từ tỉnh đến các cơ sở. Về nội 
dung thi đua đa dạng, phong phú, bao trùm các nhiệm vụ của hội như: Phong trào 
thi đua phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở, bảo 
vệ nhân dân giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; thi đua tập hợp đoàn 
kết các thế hệ cựu chiến binh, phát triển hội và hội viên, xây dựng tổ chức hội trong 
sạch, vững mạnh; phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của 
hội cựu chiến binh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 3.000 mô hình cựu chiến binh làm 
kinh tế giỏi, trong đó 37 doanh nghiệp, 20 hợp tác xã, 19 tổ hợp tác xã, trên 1.400 
hộ kinh doanh dịch vụ, 1.450 trang trại, gia trại; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 3%, 
số hộ hội viên khá, giàu đạt trên 67%. Có trên 750 lượt hội viên sản xuất, kinh 
doanh giỏi cấp xã; trên 320 lượt hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện; 690 
lượt hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và gần 200 lượt hội viên sản xuất, 
kinh doanh giỏi cấp Trung ương;... Cùng với đó, hội đã vận động, kêu gọi các cơ 
quan, đơn vị tổ chức đóng góp được gần 50 tỷ đồng để xóa trên 600 nhà dột nát, 
nhà tạm cho hội viên nghèo; các hội viên đóng góp gần 80.000 công lao động làm 
đường giao thông nông thôn, đường điện, trạm y tế, trường học và trên 188.200m2 
đất làm các công trình phúc lợi tập thể; phối hợp với các đơn vị ở địa phương làm 
trên 760km đường giao thông nội bản; tham gia sửa chữa, nâng cấp trên 5.900km 
đường giao thông nông thôn... Tính riêng năm 2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã 
vận động triển khai xóa 23 nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở các 
huyện, thành phố. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức 15 buổi tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật cho 450 lượt người, qua đó, nâng cao hiểu biết về pháp luật và ý 
thức tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên và nhân dân. 

Tại nhiều cơ sở hội, cán bộ, hội viên luôn gương mẫu, phát huy phẩm chất 
Bộ đội cụ Hồ, trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, giúp nhau 
phát triển kinh tế ở địa phương. Điển hình như Hội Cựu chiến binh thị trấn Hát Lót 
(huyện Mai Sơn) với hơn 700 hội viên đến thời điểm này, sinh hoạt tại 22 chi hội, 
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trong đó có 240 hội viên là đảng viên. Trước thực tế cuộc sống còn nhiều khó khăn, 
vất vả, các hội viên luôn xác định phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu 
phấn đấu, để giúp hội viên vượt qua khó khăn, Hội Cựu chiến binh thị trấn Hát Lót 
đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực, giúp nhau phát triển 
kinh tế. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập 
huấn, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư vào 
sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, hội đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến 
binh gương mẫu” gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế 
xóa đói, giảm nghèo”. Đến nay, đã có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, điển hình như: 
Mô hình trồng xoài Úc ở chi hội tiểu khu 10, trồng na ở chi hội tiểu khu 1 và 2, chăn 
nuôi ở chi hội tiểu khu 4... Ngoài ra, để hội viên có vốn phát triển kinh tế, hội đã 
đứng ra nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội trên 2,2 tỷ đồng cho hội viên 
vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra, hội còn vận động 
hội viên xây dựng quỹ hội được 710 triệu đồng, cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn 
vay đột xuất... Đến nay, có 3 hội viên là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung 
ương, 4 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, thu nhập bình quân đạt 40 triệu 
đồng/người/năm, chỉ còn 5 hộ hội viên nghèo, không còn hội viên ở nhà tạm, nhà dột 
nát. Cùng với giúp nhau phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, “Nghĩa tình đồng 
đội”, được Hội Cựu chiến binh Hát Lót triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt 
động ý nghĩa, thiết thực, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính 
sách, người có công trong dịp lễ, tết; hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà 
ở... 

Với những nỗ lực trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh Sơn La đã và đang 
khẳng định vị thế là một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của 
cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong giai đoạn 2019 - 
2024, Hội Cựu chiến binh Sơn La đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% hội viên là cán bộ, 
đảng viên; 95% hội viên trở lên được quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết nạp 90% trở lên các đối tượng đủ điều kiện 
vào hội; trên 92% chi hội và hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; 90% trở lên gia 
đình cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa”, gia đình hiếu học; 95% số hội viên trở 
lên đạt hội viên gương mẫu; mỗi năm giảm 3% hộ nghèo (theo tiêu chí hộ nghèo đa 
chiều), các vùng khó khăn giảm được 4%... 

Riêng năm 2020 này, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp. Động 
viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải 
thiện đời sống; phấn đấu mỗi năm giảm 3% tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo. 
Đồng thời, tiếp tục rà soát các đối tượng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính 
phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 
gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.  

 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 15 năm 2020 19

07. Hữu Điệp. SƠN LA: NÂNG CAO VAI TRÒ, VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ 
TRONG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI / Hữu Điệp // Tạp chí Lao động và xã hội.- 
Ngày 16 - 30/6/2020.- Số 625.- Tr. 81-82. 
 

Nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, giảm 
khoảng cách về giới giữa nam và nữ, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã chú trọng 
các biện pháp nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình 
và bản thân người phụ nữ về công tác bình đẳng giới. Nhờ đó ngày càng có 
nhiều chị em phụ nữ tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, khoảng cách 
giới trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, định kiến, quan niệm thiên lệch về vai 
trò của nam và nữ giảm dần. 

Tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông nâng cao 
nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ với nhiều hình thức như: Tọa 
đàm, hội thi, mở rộng hình thức tuyên truyền, tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên 
truyền, tư vấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thu hút 3.560 lượt người tham 
dự; đồng thời, biên soạn và in ấn 275.000 tờ rơi, sổ tay công tác, sổ tay hỏi - đáp; 
tài liệu tập huấn nghiệp vụ;... về bình đẳng giới, quyền của phụ nữ trong pháp luật 
Việt Nam, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới;... cùng nhiều hình thức truyền 
thông khác trên các phương tiện thông tin đại chúng, phủ sóng đến được các địa 
điểm, khu vực, các xã vùng sâu của các huyện để người dân biết hiểu bình đẳng 
giới. Tổ chức 4 lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới. Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình 7.320 tin, 
bài, phóng sự, phỏng vấn, phản ánh về bình đẳng giới. Các tin, bài, phóng sự được 
biên dịch sang tiếng Thái, tiếng Mông phát sóng trong các chương trình phát thanh, 
truyền hình tiếng dân tộc. Cùng với đó là các chuyên mục như: “Phụ nữ Sơn La 
bình đẳng và phát triển giới”, “Pháp luật và cuộc sống”, “Hỏi đáp pháp luật”, “Dân 
số kế hoạch hóa gia đình”,... để nhân dân hiểu, nói và làm đúng pháp luật nói 
chung, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, chiến lược Quốc 
gia về bình đẳng giới nói riêng, từ đó có ý thức thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật gắn với thực hiện bình đẳng giới. 

Để không ngừng nâng cao vị thế xã hội của phụ nữ, tỉnh đã có văn bản chỉ 
đạo nhằm từng bước thay đổi nhận thức về công tác cán bộ nữ trong các ngành, các 
cấp; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nữ nâng cao trình 
độ, năng lực, sở trường. Công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ nữ ở các cấp trong 
tỉnh từng bước đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phát huy vai trò, 
năng lực của mình. Thống kê, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 
tại 3 cấp ở Sơn La cơ bản đạt tỷ lệ theo quy định, trong đó cấp cơ sở có 162/3.161 
chị, chiếm 20,23%; cấp huyện và tương đương có 96/414 chị, chiếm 20,25%; cấp 
tỉnh có 12/55 chị, chiếm 21,8%. Tỷ lệ nữ quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 
- 2025 là 26/94 chị, chiếm 27,7%. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là 
nữ 1/1, chiếm 100%; ủy ban nhân dân cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ có 6/12 
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người, chiếm 50%; ủy ban nhân dân cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ: 47/204, 
chiếm 23%. Năm 2015, có 8/12 sở, ngành có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động có lãnh đạo chủ chốt là nữ, chiếm 67%; Năm 2020 
có 10/13 sở, ngành có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động có lãnh đạo chủ chốt là nữ, chiếm 77%. 

Thực hiện mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, 
việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân 
tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động, giai đoạn 2016 -
2019, tỉnh đã chuyển đổi và tạo việc làm cho 85.400 lao động, đạt 100,4% so với 
kế hoạch đề ra. Đối với lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề và chuyên môn 
kỹ thuật, đạt 54%. Giai đoạn 2011 - 2020, tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ 
đào tạo nghề là 122.695 người, trong đó lao động nữ là 66.255 người, chiếm 54%. 
Chương trình vay vốn giải quyết việc làm đã góp phần giải quyết được nhiều việc 
làm, qua đó giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định cho những hộ gia đình chưa có việc, 
đặc biệt là những hộ lao động nữ gặp hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn 2011 - 2015, 
đã cho 11.451 lao động vay vốn tạo việc làm với số tiền 151.184 triệu đồng, trong 
đó có 5.679 lao động nữ. Giai đoạn 2016 - 2019, đã cho 10.078 lao động vay vốn 
hỗ trợ tạo việc làm với số tiền 295.836 triệu đồng, trong đó có 4.998 lao động nữ. 
Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các nguồn 
quỹ tín dụng đạt 100%. 

Song song với đó, tỉnh cũng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng 
bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo; trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; lĩnh vực văn 
hóa và thông tin... Tỷ lệ biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 năm 2019 ở vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của nam đạt 97,27%, nữ đạt 
95,86%. Chương trình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và làm mẹ an toàn được triển 
khai rộng rãi, chất lượng khám thai tại các cơ sở được giám sát chặt chẽ, từng bước 
nâng cao về chất lượng, hầu hết các đơn vị đã lồng ghép nội dung tư vấn sàng lọc 
trước sinh - sàng lọc sơ sinh, xét nghiệm viêm gan B, bổ sung dinh dưỡng trong 
quá trình khám. Kết quả, tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản năm 2019 là 
33,7/100.000 trẻ sinh ra còn sống (đạt chỉ tiêu đề ra). Tăng cường phổ biến giáo 
dục, vận động nam giới và nữ giới áp dụng các biện pháp tránh thai, tuyên truyền 
và hướng dẫn phụ nữ cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và hưởng 
ứng các chiến dịch chăm sóc sức khỏe ban đầu, vệ sinh phòng dịch. 

Thực hiện mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng 
bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, 100% người gây bạo lực gia đình được xử lý, 
trong đó chủ yếu là góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; áp dụng biện pháp 
cấm tiếp xúc; 100% nạn nhân bị bạo lực gia đình được hỗ trợ, tư vấn và được chăm 
sóc hỗ trợ sau khi bị bạo lực. Các sở, ban, ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai 
thực hiện Luật Bình đẳng giới, gắn nội dung bình đẳng giới trong triển khai các nội 
dung về công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
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hóa”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình, coi đây là nhiệm vụ 
thường xuyên. Các cấp, các ngành đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình gia đình 
tại địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, rà soát, thống kê các vụ bạo lực 
gia đình trong toàn tỉnh, xây dựng và triển khai các kế hoạch về công tác gia đình. 
Tuyên truyền, vận động bà con nhân dân xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong 
hôn nhân và gia đình; tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn; xây dựng các mô hình điểm về thực hiện bình đẳng giới, phòng, 
chống bạo lực gia đình tại các xã, phường, thị trấn; gắn việc thực hiện bình đẳng 
giới với phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện, thu hút sự hưởng ứng tham gia mạnh mẽ. Các gia đình văn hóa là hạt nhân 
nòng cốt, tích cực, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước cộng đồng, phát 
triển kinh tế gia đình, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi 
trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng... 

Trong giai đoạn 2011 - 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối 
hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý 
Nhà nước về bình đẳng giới. Từ năm 2015 đến năm 2020, có 100% cán bộ, công 
chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, 
các ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần/năm. Trong đó (nam giới chiếm 
khoảng 43,2%) là lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bình 
đẳng giới các cấp, thành viên ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới các sở, 
ban, ngành, huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã 
thực hiện lồng ghép nội dung thực hiện bình đẳng giới trong các cuộc kiểm tra, 
giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Có thể nói, qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình 
đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác bình đẳng giới ở Sơn La đã 
có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ máy thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến 
bộ phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp triển khai 
các giải pháp đề ra trong chiến lược và kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ 
kết, tổng kết việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, các chương trình, kế hoạch được 
thực hiện thường xuyên, tạo hiệu ứng tích cực trong việc nhân rộng những hoạt 
động làm tốt, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác 
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. 

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 
trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên bình đẳng giới 
trong chính trị. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, 
từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Cùng với đó, tỉnh đề 
nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các thành viên của ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 
các cấp và các cơ quan đơn vị trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; quan tâm cung cấp 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 15 năm 2020 22 

sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới như: Tờ gấp, tranh ảnh tuyên truyền, 
video để các địa phương thực hiện công tác truyền thông, nhất là truyền thông 
trong lĩnh vực chính trị.  
 

08. Khánh Linh. SƠN LA TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM, 
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG SỐNG AN TOÀN, LÀNH MẠNH / Khánh Linh // 
Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 30/6/2020.- Số 625.- Tr. 83-84. 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND 
các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn mại dâm 
góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, lành 
mạnh cho cộng đồng. 

KẾT HỢP TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VỚI PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM 

Theo số liệu thống kê của các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố, 
trên địa bàn tỉnh Sơn La có 1.513 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện, 
trong đó: 755 cơ sở lưu trú khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê; 310 nhà hàng 
Karaoke và cơ sở massage; 2 vũ trường Bar; 446 nhà hàng ăn uống, quán cà phê, cắt tóc 
gội đầu thư giãn, số nhân viên, lao động tại các cơ sở kinh doanh là 2.715 người (Số 
nhân viên có hợp đồng lao động: 2.310 người, 405 lao động thử việc; trong đó, số nhân 
viên nữ: 1.230 người. Số nhân viên là người ngoại tỉnh: 215 người). Có 7 cơ sở nghi có 
liên quan đến tệ nạn mại dâm; 10 đối tượng nghi vấn liên quan đến việc môi giới, chứa 
chấp người bán dâm; số nhân viên nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm khoảng 
trên 25 người. 

Là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội Sơn La đã xây dựng, ban hành văn bản và phối hợp với 
các sở, ban, ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai nhiều hoạt 
động nhằm thực hiện phòng, chống mại dâm hiệu quả. Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống 
mại dâm, phòng chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; in và phát 
hành trên 19 ngàn tờ rơi; trên 3 nghìn tờ áp phích tuyên truyền các văn bản pháp luật về 
phòng, chống mại dâm; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa nhiều tin, 
bài, phóng sự về phòng, chống mại dâm lồng ghép với tuyên truyền về phòng chống 
mua bán người và phòng, chống ma túy. Sở cũng chỉ đạo phòng Phòng chống tệ nạn 
xã hội chủ trì công tác kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm, thực hiện 
tốt công tác hướng dẫn đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm các 
huyện, thành phố, lồng ghép công tác kiểm tra với tuyên truyền kiến thức pháp luật 
trong phòng, chống mại dâm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn 
tỉnh... 

Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu cho tỉnh hướng dẫn, 
đôn đốc cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành đoàn thể, các tổ 
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chức xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác 
tội phạm có liên quan đến tệ nạn xã hội. Tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động về 
công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo phong trào rộng rãi trong 
nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh 
phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị 
trực thuộc sở, phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa thể thao các huyện, 
thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động văn hóa, thể 
thao, du lịch, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại 
dâm. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép phòng, chống tệ 
nạn mại dâm với phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Sở Tư pháp đã tham 
mưu với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngành 
thành viên, hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, thành phố tiến hành phổ 
biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, trong đó có lồng ghép nội dung 
tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, mại dâm; chỉ đạo Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa bàn vùng sâu, vùng 
xa còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, văn hóa xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát 
sinh tệ nạn mại dâm. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và 
các biện pháp tình dục an toàn; truyền thông lồng ghép phòng, chống tệ nạn mại dâm 
với các khóa tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp 
phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai tuyên truyền, giáo dục 
việc giữ gìn, bảo vệ những chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia 
đình, của dòng tộc và khu dân cư, xây dựng các gia đình an toàn, quản lý con em 
mình không để mắc vào tệ nạn mại dâm và tệ nạn xã hội khác. Tổ chức ký kết giao 
ước thi đua đến từng người dân, hộ gia đình, cụ thể hóa nội dung phòng, chống mại 
dâm vào nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng khu dân cư. 

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, DUY TRÌ XÃ PHƯỜNG LÀNH MẠNH, 
KHÔNG CÓ TỆ NẠN MẠI DÂM 

Hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn 
tỉnh Sơn La từng bước được nâng cao, thể hiện qua các mặt hoạt động, như: Quản lý, 
nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, sự biến động của các tệ nạn 
xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm, trong đó tập trung vào các địa bàn có tình hình phức 
tạp về tệ nạn xã hội và địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” dễ 
phát sinh tệ nạn mại dâm; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, 
phường, thị trấn trong công tác quản lý địa bàn. Thực hiện tốt công tác tố giác, phát 
giác các biểu hiện, hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm. 
Công tác phối hợp kiểm tra được tăng cường, từng bước ngăn chặn không để phát 
sinh mới tệ nạn xã hội. 
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UBND các huyện, thành phố thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực 
hiện công tác rà soát, nắm đối tượng hoạt động mại dâm hoặc đối tượng nghi hoạt 
động mại dâm trên địa bàn để phân loại, lập hồ sơ quản lý. Vai trò trách nhiệm của 
đội tự quản tại các cụm bản, cụm dân cư trong công tác phòng, chống tệ nạn mại 
dâm được nâng cao. Các đội tự quản phối hợp chặt chẽ với các nhóm liên gia tự 
quản tổ chức tuần tra, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo các vi 
phạm, biểu hiện vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm để kịp thời có 
biện pháp xử lý. Năm 2019, đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm của 
tỉnh, của huyện và lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát trên 299 lượt 
cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, dễ bị lợi dụng để hoạt 
động mại dâm, trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ 
nạn xã hội. Qua kiểm tra đã phát hiện và phối hợp xử lý, yêu cầu khắc phục thiếu 
sót 35 cơ sở kinh doanh; xử phạt hành chính 06 cơ sở kinh doanh, với số tiền 13 
triệu đồng. Ngoài công tác phối hợp kiểm tra liên ngành, các ngành chức năng công 
an, văn hóa, thể thao và du lịch đã tiến hành các đợt thanh, kiểm tra chuyên ngành 
tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, qua công tác kiểm tra đã kịp thời xử lý, chấn 
chỉnh các biểu hiện vi phạm, hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực 
kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với UBND 
huyện, thành phố và các ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị 
trấn ký cam kết với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại 
dâm trên địa bàn về việc không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở kinh doanh của 
mình. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai lồng ghép các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tăng 
cường vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa tại các cụm dân cư gắn với 
tiếp tục duy trì mô hình xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm tại 
thị trấn Nông trường huyện Mộc Châu; thị trấn Thảo nguyên, huyện Mộc Châu; thị 
trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn; phường Chiềng Sinh, phường Quyết Tâm, thị trấn 
huyện Phù Yên. Nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng 
ngừa tệ nạn mại dâm ngay tại cơ sở. 

Cũng trong năm 2019, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo phòng chức năng và 
công an các huyện, thành phố điều tra, phân loại, lên kế hoạch rà soát, truy quét, 
triệt phá các hoạt động liên quan đến tệ nạn mại dâm tại các địa bàn, cụ thể: Truy 
quét, triệt phá 03 vụ với 08 đối tượng liên quan, giảm 04 vụ, 14 đối tượng so với 
cùng kỳ năm 2018, trong đó: 04 đối tượng bán dâm; 04 đối tượng mua dâm, thu giữ 
1.100.000 đồng, xử lý hành chính 03 vụ, 08 đối tượng mua, bán dâm, thu, nộp Kho 
bạc Nhà nước 3.900.000 đồng. Cơ quan chức năng của tỉnh đã thụ lý và đưa ra xét 
xử 01 vụ về tội môi giới mại dâm, theo Điều 328 Bộ luật Hình sự. 

Nhìn chung tình hình vi phạm pháp luật trong phòng, chống tệ nạn mại dâm 
trên địa bàn tỉnh Sơn La không có diễn biến phức tạp, tại địa bàn thị trấn, thị tứ 
không hình thành các điểm nóng, tụ điểm phức tạp, các đường dây gái gọi, bảo kê 
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và không có hiện tượng các đối tượng môi giới mại dâm, người bán dâm đứng 
đường hoặc tụ tập tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”. Tuy nhiên, tại địa 
bàn trung tâm thành phố Sơn La và tại một số thị trấn thuộc huyện, thành phố vẫn 
còn một số cơ sở kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu hoạt động mại dâm trá hình. Số cơ 
sở nghi vấn có liên quan đến tệ nạn mại dâm: 07 cơ sở; 10 đối tượng bị nghi liên 
quan đến việc môi giới, chứa chấp người bán dâm; số nhân viên nghi liên quan đến 
hoạt động mại dâm khoảng trên 25 người. 

Đến cuối năm 2019, các nội dung được đề ra trong Kế hoạch Phòng, chống tệ 
nạn mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh Sơn La đã được triển khai và cơ 
bản hoàn thành, cụ thể 100% xã, phường, thị trấn được triển khai công tác tuyên 
truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm; triệt xóa toàn bộ điểm tệ nạn mại dâm được 
phát hiện; 10/12 huyện, thành phố đã thành lập đội kiểm tra liên ngành phòng, chống 
tệ nạn mại dâm; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia công tác phòng, 
chống tệ nạn mại dâm của 204 xã, phường, thị trấn và 12 huyện, thành phố.  

 

09. Đặng Thị Thảo Lan. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG SƠN LA THAM GIA XÂY 
DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH TRONG DOANH 
NGHIỆP / Đặng Thị Thảo Lan // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 
30/6/2020.- Số 625.- Tr. 85-86. 
 

Là tổ chức đại diện của người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn 
tỉnh Sơn La đã có nhiều cố gắng củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của các cấp công đoàn, triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết 
thực nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công 
nhân, viên chức lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 
định, tiến bộ trong các doanh nghiệp. 

Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan 
hệ lao động hài hòa, ổn định 

Tính đến cuối năm 2019, tỉnh Sơn La có 1.149 công đoàn cơ sở với gần 51,4 
nghìn đoàn viên công đoàn, trong năm 2019 toàn tỉnh có 325 doanh nghiệp mới 
thành lập, tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động. Đời sống, việc làm, thu nhập 
của đại bộ phận công nhân, viên chức và lao động cơ bản được đảm bảo ổn định. Các 
doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và 
mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ, tiền lương bình quân của người lao 
động ở tỉnh đạt trên 5,8 triệu đồng/tháng. Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - 
xã hội đã nỗ lực chăm lo đời sống và các chính sách liên quan đến người lao động, 
đặc biệt là công nhân viên chức và lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp 
người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm lao động sản xuất. 

Phát huy vai trò là tổ chức đại diện của người lao động, công tác chăm lo, bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao 
động hài hòa, tốt đẹp trong các đơn vị, doanh nghiệp đã được các cấp công đoàn 
quan tâm thực hiện thông qua công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên 
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quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; thực hiện có hiệu quả công tác đối 
thoại, thương lượng tập thể, ký thỏa ước lao động tập thể; tổ chức hội nghị cán bộ 
công chức, viên chức và hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp; đẩy mạnh 
công tác tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội. 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp đóng 
góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), các cấp công đoàn đã tổ chức 
926 hội nghị, với tổng số gần 20 nghìn ý kiến tham gia vào dự thảo quy chế hoạt 
động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp... ; tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 
số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong tình hình mới. 
Từ tháng 01/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
số 69/KH-LĐLĐ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội 
nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách 
bảo hiểm xã hội; Kế hoạch số 70/KH-LĐLĐ về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ 
ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 
trang và người lao động trong doanh nghiệp; chương trình “Nâng cao hiệu quả việc 
thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 - 2023”; tiến hành tổng kết 10 năm 
thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong 
doanh nghiệp; hướng dẫn các cấp công đoàn tiếp tục triển khai “Năm vì lợi ích đoàn 
viên”. 

Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến 
hành giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 12 đơn vị và doanh nghiệp 
và phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 01 hội nghị tham gia ý kiến vào 
Dự thảo dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Bên cạnh đó, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, 
các ban, Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia phản biện 33 lượt dự thảo 
văn bản của các cấp, các ngành như: Dự thảo dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật 
Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp.... 

Liên đoàn lao động tỉnh đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở chủ động phối 
hợp với chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động thực hiện bổ sung quy chế 
dân chủ theo quy định tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp 
tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính sự nghiệp 
và hội nghị người lao động các doanh nghiệp. Kết quả, năm 2019, tất cả các cơ 
quan, đơn vị đều đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 100% đơn vị, 
doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại đạt; ký mới 
được 05 bản thỏa ước lao động tập thể. Các thỏa ước lao động tập thể cơ bản đã 
bám sát các quy định của Bộ luật Lao động và quy định tại Nghị định số 
149/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Phần lớn các bản thỏa ước lao động tập thể được 
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ký mới và sửa đổi đều có điều khoản có lợi hơn cho người lao động,... Liên đoàn 
Lao động tỉnh đã tổ chức thành công hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công 
tác thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; tổ 
chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên công đoàn và người lao động. 

Thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động, các công đoàn cơ sở trong tỉnh 
đã tiếp tục thương lượng, sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể, năm 2019 đã 
có 10 công đoàn cơ sở đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều 
chỉnh tăng giá trị ăn ca bằng và cao hơn 15.000đồng/ngày/người (so với chi tiêu 
Tổng Liên đoàn giao đạt 100%), đến nay đã có 40/114 doanh nghiệp ở tỉnh thực 
hiện tổ chức bữa ăn ca cho người lao động với mức 15.000đ - 30.000đ/người, số 
công nhân lao động được hưởng lợi là 3.971 người. 

Phát triển tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật lao động 

Các cấp công đoàn Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát 
triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn 
Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 21/01/2019 về phát 
triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở năm 2019”, trong đó, giao chỉ tiêu cụ 
thể cho liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn 
Viên chức tỉnh. Năm 2019, toàn tỉnh phát triển mới 06 công đoàn cơ sở khu vực 
ngoài Nhà nước với tổng số 450 đoàn viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu thành lập 
công đoàn cơ sở và 102% chỉ tiêu phát triển đoàn viên. Để đạt được kết quả trên, 
các cấp công đoàn đã tổ chức khảo sát, thống kê tình hình lao động và doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền, vận 
động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh đã 
tổ chức các đoàn công tác đến trực tiếp các doanh nghiệp có đông công nhân và lao 
động để tuyên truyền, vận động, nắm tình hình lao động và doanh nghiệp. 

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn được tăng cường, góp 
phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, làm chuyển biến về nhận thức, tư 
tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong thực thi chức trách, 
nhiệm vụ của đoàn viên, công nhân viên chức và lao động. Thông qua hoạt động 
kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã kịp thời giải quyết và đề xuất 
phối hợp tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng quan hệ lao 
động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Triển khai Chương trình Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật trong công nhân viên chức và lao động: Liên đoàn Lao động tỉnh xây 
dựng kế hoạch tổ chức 10 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 1000 
lượt cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp và công nhân lao động trong các doanh nghiệp 
tập trung các nội dung: Luật Bảo hiểm xã hội, An toàn vệ sinh lao động, Bình đẳng giới, 
Phòng chống bạo lực gia đình, trẻ em... Các cấp công đoàn tổ chức gần 700 cuộc tuyên 
truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 30.000 công nhân viên chức và lao động. 
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Chuyển phát 8 bộ sách pháp luật, 1400 tờ rơi, 5 băng đĩa, trên 500 sổ tay tuyên truyền 
phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức và lao động. Xây dựng chuyên 
mục “Lao động và công đoàn” định kỳ hàng tháng với 15 phóng sự, bài viết đăng trên 
báo Sơn La và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, 15 tin, bài trên báo Lao động, cổng 
thông tin điện tử Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 208 lượt đăng tải các tin, bài thu 
hút gần 200 ngàn lượt truy cập trên trang thông tin điện tử góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức và lao 
động. 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 
trong năm 2019 vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động và triển 
khai phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hoạt động công đoàn phong trào 
này đã thực sự phát huy hiệu quả. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao 
động tỉnh phát động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong nhận thức 
về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với từng 
đối tượng; gắn với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên, người lao động như tập trung nâng cao chất lượng, thương lượng và ký 
kết thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những điều khoản có lợi hơn cho người lao 
động.... Toàn tỉnh có 04 công trình, sản phẩm chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam; 
đã có 111/119 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp có những hoạt động thiết thực chăm 
lo lợi ích cho đoàn viên nhân “Tháng công nhân”... 

Với các hoạt động nói trên của các cấp công đoàn tỉnh Sơn La, việc thực hiện các 
chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hơn, quan 
hệ lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện 
theo chiều hướng tích cực, các mâu thuẫn, tranh chấp ở giữa người lao động và người sử 
dụng lao động được giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa, người lao động ngày càng yên 
tâm, gắn bó với các đơn vị, doanh nghiệp. 
 

 10. Bách Hợp. KỲ HỌP THỨ 13, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA: 
TẠO “SỨC BẬT” CHO NỀN KINH TẾ / Bách Hợp // Đại biểu nhân dân.- Ngày 
02/7/2020.- Số 184.- Tr.4. 

 

Kiên trì “bám” kịch bản tăng trưởng đã đề ra; chủ động triển khai kịp thời 
các giải pháp cấp bách ứng phó với mọi tình huống; thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ 
kép” vừa bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất, 
kinh doanh theo phương châm “Cùng nỗ lực - Vượt thách thức - Đón thời cơ - 
Phục hồi nền kinh tế”; đưa ra giải pháp căn cơ tạo nên sự đột phá vào những 
tháng cuối năm... là những nhiệm vụ trọng tâm được đề cập nhiều nhất tại Kỳ 
họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

NỖ LỰC THỰC HIỆN “MỤC TIÊU KÉP” 

Qua 6 tháng nỗ lực thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã 
đề ra, báo cáo tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc 
Khánh nhấn mạnh: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh) 6 tháng đầu 
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năm ước đạt 11.555 tỷ đồng, tăng 0,03% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách 
trên địa bàn ước đạt 1.577 tỷ đồng; thu hút được 32 dự án với tổng vốn đăng ký đầu 
tư 870 tỷ đồng. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục 
được quan tâm triển khai, đến 30/6, toàn tỉnh có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số 
tiêu chí bình quân/xã đạt 12 tiêu chí. Đã xuất khẩu được 55.690 tấn nông sản các 
loại, giá trị khoảng 52 triệu USD sang thị trường 9 nước. Các lĩnh vực an sinh xã 
hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm... 

Dễ dàng nhận thấy tốc độ tăng trưởng những tháng đầu năm 2020 khiêm tốn 
hơn nhiều so với cùng kỳ các năm. Tuy nhiên, đúng như Chủ tịch HĐND tỉnh 
Nguyễn Thái Hưng khẳng định: Đó là những nỗ lực rất đáng ghi nhận, bởi bắt tay 
vào thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm là những khó khăn chồng chất khó khăn 
khi Sơn La phải đối diện với diễn biến bất lợi của thời tiết, mưa đá, gió lốc, đặc biệt 
ảnh hưởng toàn diện sâu rộng do thách thức do đại dịch Covid-19. Vừa thực hiện 
tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, được Trung ương đánh giá là tỉnh có nguy cơ 
thấp về dịch bệnh Covid-19; vừa triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội... Đây cũng là động lực để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 và cả giai đoạn 2015 - 2020...  

Theo các đại biểu, dù tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt theo kỳ vọng, 
nhưng đây cũng chính là phép thử về ý chí sắt đá, tinh thần đoàn kết, quyết tâm 
đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Với kết quả nêu trên, càng thôi thúc các đại 
biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ phân tích thấu đáo, đánh giá kỹ 
lưỡng những kết quả đã đạt được và chỉ ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, 
làm cơ sở để đề xuất những kế sách phù hợp, khả thi cho những tháng cuối năm... 

TÁI KHỞI ĐỘNG NỀN KINH TẾ 

Đến thời điểm này khi tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm 
soát, các đại biểu HĐND tỉnh cho rằng, cần nhanh chóng thúc đẩy “lò xo’’ kinh tế 
bật lên và khởi động lại. Điều này không dễ dàng bởi kết quả tăng trưởng 6 tháng 
đầu năm không đạt theo kịch bản tăng trưởng đề ra; chất lượng tăng trưởng của một 
số ngành, lĩnh vực chưa bền vững và giảm mạnh so với năm 2019. Thu ngân sách 
trên địa bàn không đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao, thấp hơn so với cùng kỳ 
năm 2019 (bằng 93% so với cùng kỳ năm trước). Đời sống của một bộ phận người 
dân còn gặp nhiều khó khăn, công tác giảm nghèo chưa bền vững, khả năng tái 
nghèo vẫn cao. Tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy vẫn 
diễn biến phức tạp... 

Khẳng định khó khăn, thách thức rất lớn, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất 
nặng nề, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông đề nghị: Trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị cần tập trung khắc phục 
những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đưa ra những giải pháp 
căn cơ mang tính đột phá những tháng cuối năm. Cần quan tâm thống nhất giải 
pháp thực hiện nghiêm túc việc “cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác 
trong và ngoài nước còn lại của tỉnh và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác 
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còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết” 
theo nghị quyết của Chính phủ để cân đối đủ nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ 
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Quyết định các cơ chế, chính 
sách bảo đảm thực hiện đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, có tính khả thi, phù hợp với 
các quy định của pháp luật hiện hành... tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo... 

Khẳng định kiên trì bám vững kịch bản tăng trưởng đã đề ra và tiếp thu chỉ 
đạo của Bí thư Tỉnh ủy cũng như những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, Phó bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh cho biết: Sẽ tiếp tục chủ 
động triển khai kịp thời các giải pháp cấp bách ứng phó với mọi tình huống; thực 
hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy 
trì phát triển sản xuất, kinh doanh theo phương châm “Cùng nỗ lực - Vượt thách 
thức - Đón thời cơ - Phục hồi nền kinh tế” nhằm tái khởi động nền kinh tế. Trong 
đó, ưu tiên các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như: Tập trung tháo gỡ khó 
khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch 
Covid-19. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát 
triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo 
vệ môi trường. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác 
đối ngoại. 

“Yêu cầu các sở, ban, ngành địa phương, bám sát kịch bản tăng trưởng phấn 
đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tạo 
tiền đề hoàn thành các chi tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIV đề ra. 
Khẩn trương hoàn thiện thủ tục triển khai lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 -  
2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với tổng hợp, xây dựng các kế hoạch về kinh tế - 
xã hội, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thiện dự thảo văn kiện 
và các văn bản phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV...”, Chủ tịch 
UBND tỉnh nhấn mạnh. 
 

 
 

  




