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01. Lê Bền. CÕN BỊ NGÓ LƠ! / Lê Bền, Phạm Hiếu // Nông nghiệp Việt Nam.- 

Ngày 29/6/2020.- Số 129.- Tr. 5. 
 

Cây mận có mặt ở xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) từ thập niên 80, thế 

nhưng phải tới khoảng năm 1994 - 1995 mới được trồng thành phong trào. Đã có 

giai đoạn, cây su su có giá, cây mận bị phá đi để trồng su su. Nhưng rồi su su có 

năm chỉ 400 - 500 đồng/kg, người Vân Hồ lại bỏ su su quay lại trồng mận. Quả 

mận ngày càng có giá nên từ năm 2015 - 2016 trở lại đây, bên cạnh các diện tích 

mận đã có, người dân bắt đầu chuyển mạnh sang trồng mận. 

Theo UBND xã Vân Hồ, nếu như năm 2016, diện tích mận toàn xã chỉ 

khoảng trên dưới 100ha thì đến nay đã tăng lên gần 300ha, gấp 3 lần. Cùng với đó 

những năm gần đây, hàng loạt cây ăn quả mới như nhãn, xoài, các loại cây có múi 

như cam, bưởi... cũng ào ạt thế chân các diện tích ngô. Đến năm 2020, diện tích 

ngô toàn xã giảm tới 60% so với năm 2019, cả xã gần như cây ngô không còn đáng 

kể. 

Ông Mùi Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Vân Hồ bảo rằng ngay trong 

huyện Vân Hồ, nhưng không phải chỗ nào cũng trồng được mận. Xã Vân Hồ chỉ 

cách xã Chiềng Khoa cùng huyện vài km, nhưng cây mận đưa sang Chiềng Khoa 

trồng dù rất tốt nhưng lại chẳng ra quả, hoặc có quả thì bé, ăn có vị đắng. Trời phú 

cho Vân Hồ khí hậu mát mẻ quanh năm, nên cây bỏ lay lắt trên nương, trước kia 

chẳng ai chăm bón, trồng như cây rừng mà năm nào cũng ra quả trĩu trịt. Không 

thấy năm nào mận mất mùa, dù nắng hạn hay giá rét tới mấy. 

Những năm qua, diện tích cây ăn quả của xã tăng tốc liên tục, đặc biệt là kể 

từ khi nhà máy chế biến rau quả của Tập đoàn TH triển khai xây dựng ở xã Vân 

Hồ, nhiều diện tích cây có múi, xoài, nhãn tăng rất nhanh chóng. Tuy nhiên trên 

thực tế, cây mận vẫn đang là cây ăn quả chủ lực, chiếm trên 1/3 tổng diện tích cây 

ăn quả toàn xã, cho thu nhập bình quân trên 350 triệu đồng/ha/năm, đứng hàng đầu 

trong các loại cây trồng. 

Mặc dù vậy những năm gần đây, trong khi hàng năm đều có rất nhiều 

chương trình, dự án tập huấn về kỹ thuật cho bà con trong xã về các loại cây ăn quả 

mới như xoài, nhãn, cây có múi, rau củ, thì cây mận lại gần như không có chương 

trình hay dự án nào để phổ biến kỹ thuật thâm canh cho bà con để nâng cao năng 

suất, chất lượng. Vì thế nên trong khi các vùng trồng mận tại Mộc Châu hiện nay 

đã có kỹ thuật rất cao, tỉa cành tạo tán, bón phân, thậm chí tưới nhỏ giọt, đầu tư 

lưới che mưa đá... rất bài bản, thì vùng mận của Vân Hồ lại đang bị bỏ lơ, quả nhỏ, 

năng suất, chất lượng còn thua xa so với Mộc Châu. 

Bản Chiềng Đi 1 và 2 là vùng mận tập trung lớn nhất hiện nay của xã Vân 

Hồ, với diện tích hàng trăm hecta. Những năm qua, chuyện kiếm tiền trăm triệu từ 

cây mận đối với đồng bào người Mông ở đây không còn là việc khó. Nhưng hầu 

hết các hộ ở đây vẫn chỉ đang trồng mận theo kiểu được chăng hay chớ. 

Ngoài 2ha mận trồng từ thập niên 90, vài năm trở lại đây, cũng như nhiều hộ 

dân trong bản, hộ ông Vàng A Lừ đã chuyển toàn bộ gần 6ha ngô sang trồng mận. 
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Nhưng nói về kỹ thuật, ông Lừ thổ lộ mới chỉ từ vụ mận năm 2020, ông mới biết 

tỉa cành, chú ý đầu tư phân bón cho cây mận, chứ từ trước tới nay chẳng mấy ai 

quan tâm. Những vườn mận ở Chiềng Đi lá vàng ố, gầy guộc, cành thưa, vươn dài 

loằng ngoằng, quả khá sai, nhưng không đều, đa số quả bé, ăn chua, chứ không như 

những vườn mận to như chén trà, đều tăm tắp như ở các vùng mận tại Mộc Châu. 

Phó chủ tịch UBND xã Mùi Văn Thủy cũng băn khoăn, đa số diện tích mận 

được trồng trước năm 2000, đã già cỗi, có những vườn trồng từ những năm 90, thân 

đã rỗng ruột, chết ruột. Bà con phá đi thì tiếc, nhưng giữ lại thì năng suất thấp, thu 

hái rất khó khăn. 

 Mận tam hoa được trồng phổ biến ở Vân Hồ, ngoài trà chính vụ (thu hoạch 

từ tháng 5 đến tháng 6 hàng năm), còn có trà mận trái vụ (thu hoạch vào cuối năm). 

Mận trái vụ thường có giá bán cao gấp 3 - 4 lần so với mận chính vụ, có năm 100 

nghìn đồng/kg tại vườn, tuy nhiên do chưa có kỹ thuật xử lý ra hoa đậu quả, nên 

năng suất rất thấp... Vì vậy, xã đang rất cần có các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ 

bà con về cây giống mận đảm bảo chất lượng để tái canh, trồng mới, đồng thời hỗ 

trợ kỹ thuật canh tác, thâm canh cây mận nhằm tăng hơn nữa giá trị cho bà con.   
 

02. Gia Linh. NGUYÊN PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH SƠN LA KHÁNG CÁO XIN GIẢM ÁN / Gia Linh // Pháp luật và xã 

hội.- Ngày 28/6 - 4/7/2020.- Số 304.- Tr. 15. 
 

Sau phán quyết sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La, bị cáo Trần 

Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và đồng 

phạm đã kháng cáo… 

Theo đó, bị cáo Trần Xuân Yến kháng cáo với nội dung “không phạm tội 

như bản án sơ thẩm đã quy kết”. Bị cáo Lò Văn Huynh kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và cho rằng bản thân không thực hiện hành vi nhận hối lộ với số tiền 1 tỷ 

đồng từ bị cáo Nguyễn Minh Khoa. 

Còn bị cáo Nguyễn Minh Khoa kháng cáo cho rằng, bản thân bị cáo không 

thực hiện hành vi đưa hối lộ 1 tỷ đồng cho Lò Văn Huynh, không có chứng cứ 

chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Bản án sơ thẩm có những sai lầm nghiêm 

trọng trong việc áp dụng luật nên bị cáo Khoa đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc 

thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, thu thập bổ sung, đánh giá toàn diện các 

chứng cứ để chứng minh bị cáo không phạm tội. 

Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn nêu, chỉ giữ vai trò giúp sức trong vụ án này, bị 

cáo không phải là người có chức vụ quyền hạn, không phải là người thực hành nên 

đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng hình phạt 

dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác 

thuộc loại nhẹ hơn hình phạt mà bị cáo đang phải chấp hành. 

Là người cuối cùng gửi đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga kháng 

cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh “Nhận hối lộ”. Ngoài 

kháng cáo của các bị cáo nêu trên, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Lê 
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Thị Thanh Yến và ông Lê Thanh Sơn đều kháng cáo với nội dung: “Yêu cầu xem 

xét trả lại vật chứng (tiền) trong vụ án không phải là tranh chấp dân sự. Tòa án cấp 

sơ thẩm áp dụng quy định về án phí có giá ngạch trong vụ án dân sự đối với bà 

Yến, ông Sơn là không chính xác. Bà Yến và ông Sơn là thân nhân liệt sỹ”. Vì vậy, 

ông Sơn và bà Yến đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét hủy bản án sơ 

thẩm về Quyết định buộc ông Sơn, bà Yến phải liên đới chịu án phí dân sự sơ thẩm 

có giá ngạch là 42 triệu đồng. 

Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội 

danh “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”: 

Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất 

lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ” 4 năm 5 

tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, tổng cộng 

19 năm 6 tháng tù. 

Bị cáo Lò Văn Huynh, nguyên Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý 

chất lượng giáo dục, 15 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”, 5 năm 6 tháng tù về 

tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, tổng cộng 21 năm tù. 

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn, nguyên Phó trưởng phòng Phòng Chính trị tư 

tưởng, 6 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn trong thi hành công vụ”, tổng công 10 năm tù. Bị cáo Trần Xuân Yến, nguyên 

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La 9 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 5 

năm, phạt tiền 50 triệu đồng cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi 

hành công vụ”. 

Bị cáo Đặng Hữu Thủy, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Trung học Phổ 

thông Tô Hiệu, 8 năm tù, phạt 20 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên 

Phó trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục 30 tháng tù 

giam. Bị cáo Đỗ Khắc Hưng, nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công 

an tỉnh Sơn La, 3 năm tù, được hưởng án treo. Bị cáo Đinh Hải Sơn, nguyên cán bộ 

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, 24 tháng tù, bị tuyên, được 

hưởng án treo. 

Đối với 4 bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ”, Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó 

trưởng phòng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, 8 năm tù; Trần 

Văn Điện, nguyên cán bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Cơi, Thành 

phố Sơn La, 9 năm tù, phạt tiền 10 triệu đồng. Hoàng Thị Thành, nguyên Chủ tịch 

Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, 3 năm tù, được hưởng án treo; Lò Thị Trường, 

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, bị tuyên 30 tháng tù, được hưởng án treo. 
 

03. Lâm Tới. PHƢƠNG ÁN NÀO CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRỒNG, CHĂM 

SÓC CHÈ, CHĂN NUÔI BÕ SỮA TẠI SƠN LA / Lâm Tới // Tạp chí Lao động 

và Công đoàn.- Tháng 7/2020.- Số 666.- Tr.79-80. 
 

 Nhƣ kỳ báo trƣớc chúng tôi đã đƣa tin, hơn 1.000 lao động trồng, chăm 

sóc chè, chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) những 
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năm qua đang phải đóng 32% tiền lƣơng tƣơng ứng khi tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc. Đáng nói, mặc dù sai phạm tại các doanh nghiệp kéo dài nhƣng 

lại không đƣợc cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Trái lại còn xuất hiện dấu 

hiệu “hợp thức hóa” sai phạm, đẩy ngƣời lao động vào tình thế “thiệt đơn, 

thiệt kép ”. 
SAI PHẠM ĐÃ RÕ NHƢNG CHẬM TRỄ XỬ LÝ, KHẮC PHỤC 

Căn cứ vào nội dung kết luận kiểm tra về việc thực hiện thu bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản tại 

các văn bản số 2305, 2306, 2307 của cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La, có thể 

thấy, một số công ty chè, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã vi phạm 

Luật Bảo hiểm Xã hội. 

Theo văn bản số 2305, tại Công ty Cổ phần Chè Chiềng Ve, có 34 lao động 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là lao động thu hái 

chè, đơn vị không trực tiếp quản lý ngày công, không trả lương hàng tháng, không 

thực hiện hạch toán chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 

y tế theo tỷ lệ quy định (người sử dụng lao động 21,5%, người lao động 10,5% - 

PV) mà số lao động này thông qua việc giao khoán sản phẩm chè đã nộp cho đơn vị 

toàn bộ số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 

(bao gồm cả phần chủ sử dụng lao động đóng). Như vậy, đơn vị đã thực hiện sai 

quy định theo quy định tại Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm Xã hội và Điều 05 Quyết 

định 595/QĐ-BHXH ngày 14/7/2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế. 

Tại Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ, Chi nhánh Tổng Công ty Chè Việt Nam - 

Công ty Cổ phần tại Sơn La Vinatea, tình trạng vi phạm cũng diễn ra tương tự; số 

người phải đóng thay nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động 

lần lượt là 313 và 527 lao động. 

Mặc dù sai phạm tại các doanh nghiệp trên khá rõ ràng nhưng Bảo hiểm Xã 

hội tỉnh Sơn La trong kết luận thanh tra không hề có kiến nghị biện pháp xử lý 

doanh nghiệp. Chỉ có người lao động là tạm thời bị dừng giải quyết chế độ ốm đau, 

thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 

Với cơ quan quản lý lao động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

huyện Mộc Châu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, sai phạm này 

mặc dù diễn ra từ lâu nhưng cũng không tiến hành xử lý. Trái lại có động thái “hợp 

thức hóa” sai phạm cho doanh nghiệp, đẩy trách nhiệm cho cơ quan cấp trên là Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn về việc: 

“Hiện nay, hơn 1.000 lao động đang phải đóng bảo hiểm xã hội theo diện bắt buộc 

với mức 32%, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có biết không? Nếu biết, sở 

có phương án gì để bảo vệ quyền lợi cho người lao động?”, Sở Lao động - Thương 
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binh và Xã hội tỉnh Sơn La cho rằng: “Hợp đồng lao động của người lao động làm 

việc tại các đồng chè đều thể hiện người lao động tự đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trên thực tế thì công ty đã tính toán cả 

21,5% mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (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 

lại cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện Mộc Châu. Như vậy, về bản chất các công 

ty khẳng định là đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 

cho người lao động đúng quy định thông qua giá mua chè. Để bảo vệ quyền lợi cho 

người lao động, UBND tỉnh đã 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”. 

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hằng - Trưởng phòng Lao động 

Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp, vị trưởng phòng này còn không nắm rõ được tình 

trạng vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội của các công ty chè, chăn nuôi giống bò sữa 

trên địa bàn tỉnh Sơn La; tổng số người lao động đang phải đóng 32% tiền lương 

hằng tháng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; việc tồn tại 2 hợp đồng tại các 

doanh nghiệp nêu trên đó là hợp đồng lao động và hợp đồng giao khoán... Việc 

“mơ hồ” vấn đề của cá nhân người được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Sơn La giao làm việc với báo chí khiến cho chúng tôi hết sức khó hiểu. 
CHƢA RÕ PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ, QUYỀN LỢI NGƢỜI LAO ĐỘNG VẪN BỊ 

“TREO” 

Thực tế, phần trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, 

cách thức trao đổi, làm việc với báo chí như trên đang minh chứng cho sự “non 

nớt” trong hiểu biết về pháp luật lao động của cơ quan quản lý lao động địa 

phương. Trên thực tế tất cả những lao động nhận giao khoán chè, chăn nuôi bò sữa 

trên địa bàn huyện Mộc Châu đều có hợp đồng lao động và các công ty đều đăng 

ký cho những người lao động này vào danh sách người lao động tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc, vì thế cái gọi là “nội dung hợp đồng thể hiện người lao động tự 

đóng bảo hiểm xã hội” là cách làm chống chế của doanh nghiệp. Hơn nữa, trên 

thực tế cơ quan quản lý không kiểm soát được giá thu mua chè của doanh nghiệp, 

nên về bản chất giá đó có bao gồm phần trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của 

doanh nghiệp hay không thì cơ quan quản lý lao động không thể xem xét, kiểm 

chứng được. Nếu có, thì pháp luật hiện hành cũng không cho phép doanh nghiệp 

thực hiện điều đó. 

Cách xử lý vụ việc về vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội tại các công ty chè, 

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu của cơ quan quản lý tại Sơn La khiến 

chúng tôi nghi ngại về giả thiết “có hay chăng lợi ích nhóm”, “sự bắt tay của cơ 

quan quản lý với doanh nghiệp” trong vấn đề này. 

Không chỉ có cơ quan quản lý, phía UBND tỉnh Sơn La mới đây trong phần 

trả lời những vấn đề đặt ra của phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn về 

người lao động trồng, chăm sóc chè và chăn nuồi bò sữa cũng có ý “đồng thuận” 
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với cách lý giải của doanh nghiệp về việc để cho người lao động đóng 32% mức 

tiền lương hằng tháng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bỏ qua các quy định 

hiện hành trong Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội. Điều này cũng dễ hiểu 

bởi theo UBND tỉnh Sơn La “UBND tỉnh đã nắm được thông qua Báo cáo số 

310/BC-SLĐTBXH. Trong khi đó, về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Sơn La hiện vẫn lảng tránh câu hỏi chất vấn của phóng viên về việc “Đề nghị 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ quan điểm việc doanh nghiệp để 

người lao động đóng 32% tiền lương tương ứng hàng tháng để tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc là đúng hay sai?”. 

Theo ông Thiều Quang Ngãi - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La thì 

trong khi chờ ý kiến trả lời của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm 

Xã hội tỉnh đang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc các đơn vị có lao động nhận 

khoán phải xây dựng phương án sản xuất phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn 

vị, có nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động để quản lý người lao động 

theo quy định pháp luật về lao động, về bảo hiểm xã hội. Phải quản lý được lao 

động, chấm công, trả lương... không để tình trạng người lao động phải tự đóng 32% 

tiền lương để tham gia bảo hiểm xã hội, tái diễn tình trạng lạm dụng nghỉ ốm để 

trục lợi quỹ ốm đau thai sản. Trường hợp các doanh nghiệp trên không chấp hành, 

UBND tỉnh chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra lần lượt 

các doanh nghiệp về việc ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng giao khoán để xác 

định đối tượng, nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tiếp tục 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và giải quyết các chế độ theo quy định của Luật Bảo 

hiểm xã hội. Trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

thì buộc đơn vị chấm dứt hợp đồng lao động, dừng tham gia bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, vận động người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, phía UBND tỉnh Sơn La vẫn chưa đưa 

ra kết luận cuối cùng về việc giải quyết vấn đề bảo hiểm xã hội của nhóm công 

nhân trồng, chăm sóc chè, chăn nuôi bò sữa. Điều đó cũng đồng nghĩa, “tương lai” 

của nhóm người lao động này vẫn bỏ ngỏ; số tiền bảo hiểm xã hội mà người lao 

động đã đóng thay nghĩa vụ cho người sử dụng lao động có truy thu hay không? 

Doanh nghiệp vi phạm pháp luật có phải xử lý hay không hay chỉ “treo” quyền lợi 

của người lao động. 
 

04. Duy Nguyễn. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA: LÍNH CỰU LÀM 

TUYÊN TRUYỀN VIÊN MÔI TRƢỜNG / Duy Nguyễn // Cựu chiến binh Việt 

Nam.- Ngày 02/7/2020.- Số 1339.- Tr.3. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 385/KH-CCB, ngày 28/8/2017 và văn bản hƣớng 

dẫn số 02/HD-CCB, ngày 03/01/2018 của Trung ƣơng Hội Cựu chiến binh Việt 

Nam về thực hiện mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trƣờng cấp xã thuộc 

Đề án Thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trƣờng trong xây 

dựng nông thôn mới; căn cứ tình hình thực tế, Hội Cựu chiến binh Sơn La 
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chọn Chiềng Ngần và Hua La là hai xã thuộc Thành phố Sơn La (mới đạt dƣới 

10 tiêu chí, đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới) làm điểm để thực hiện đề 

án. 

Trước khi các tuyên truyền viên bảo vệ môi trường được thành lập và hoạt 

động, một bộ phận người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn hai xã chưa 

nhận thức được tác hại của ô nhiễm môi trường. Tình trạng chất thải chăn nuôi, xây 

dựng, chế biến nông sản, nhà hàng đổ rác không đúng nơi quy định còn khá phổ 

biến; nhà vệ sinh của các gia đình còn tạm bợ; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa 

đúng hướng dẫn; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt thấp. Công tác quản lý Nhà 

nước về bảo vệ môi tường ở cơ sở còn buông lỏng; đó là một trong những mặt yếu, 

dẫn tới 2 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. 

Được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của thành 

phố, hai xã làm điểm và các sở: Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp Phát triển 

Nông thôn đồng tình, tích cực phối hợp hoạt động, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội 

Cựu chiến binh Thành phố Sơn La đã tham mưu cho chính quyền 2 xã Hua La và 

Chiềng Ngần thành lập mỗi xã 1 tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. Mỗi tổ 

gồm 6 thành viên, do chủ tịch hội cựu chiến binh làm tổ trưởng; các thành viên còn 

lại là chi hội trưởng cựu chiến binh, cán bộ đoàn xã, mặt trận tổ quốc, phụ nữ. 

Để các tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả, ngày 

01/4/2018, tỉnh hội tổ chức lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên nắm được 

những nội dung cơ bản, thiết thực nhất. Trên cơ sở đó, các tuyên truyền viên đã chủ 

động lồng ghép nội dung tuyên truyền thành một phần quan trọng của các buổi họp 

của thôn bản, của các đoàn thể. Tổ tuyên truyền viên khai thác sử dụng có hiệu quả 

phương tiện truyền thanh của xã, bản đã được trang bị. Chủ động giám sát tại các 

bản sau các cuộc tuyên truyền và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo cụ thể 

và sâu sát hơn để nhân dân thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 

sạch” (không nghèo, không có người vi phạm kỷ luật và tệ nạn xã hội, không bất 

bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số không có trẻ em suy dinh dưỡng 

và sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp). 

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm 

Ngày Môi trường thế giới (05/6), chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, 2 tổ tuyên 

truyền viên bảo vệ môi trường đã có nhiều hoạt động thu hút được sự tham gia của 

cộng đồng trồng cây xanh, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức 

dọn đường làng ngõ xóm, nơi công cộng, khơi thông dòng chảy cống rãnh, xử lý 

rác thải... 

Thiếu tướng Cầm Xuân Ế - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: Tinh 

thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cựu chiến binh từ lâu đã tạo được niềm tin đối 

với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, ví như cựu chiến binh giúp nhau 

làm kinh tế xóa đói giảm nghèo, cựu chiến binh tham gia các hoạt động xã hội thiện 

nguyện, tặng nhà tình nghĩa...; vì vậy khi cựu chiến binh tuyên truyền bảo vệ môi 

trường, bà con rất tin tưởng, hưởng ứng. 
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Nghe theo hướng dẫn của tuyên truyền viên, các hộ gia đình đã phân loại, đào 

hố chôn, đốt rác. Không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn; 91,4% hộ dân 

sử dụng nước sạch, trong đó có 50% đạt quy chuẩn Quốc gia. Các cơ sở sản xuất - 

kinh doanh, chăn nuôi cam kết bảo vệ môi trường, không có cơ sở vi phạm. Không 

còn hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn như trước đây. Thông qua các hoạt động 

của tổ tuyên truyền viên, 2 xã Hua La và Chiềng Ngần đã đề nghị và được đầu tư 60 

bể chứa rác thải nguy hại phục vụ sản xuất nông nghiệp; 60 thùng thu gom rác tại các 

bản và trung tâm 2 xã; đào 90 hố chôn rác. Hằng ngày, rác được vận chuyển đi xử lý. 

Nghĩa trang từng bước được xây dựng theo quy hoạch... 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, tổ trưởng tuyên truyền viên xã Hua La - Hà Văn 

Dũng cung cấp thêm: Trong quá trình tổ chức thực hiện đề án, tổ tuyên truyền viên 

đã lồng ghép vào nội dung các buổi sinh hoạt định kỳ của hội nghị xã viên và chi hội 

cựu chiến binh các bản; đến cuối tháng 3/2020 đã có trên 5.500 người trong xã nghe 

tuyên truyền về thu gom rác thải, thu gom vỏ bao bì thuốc trừ cỏ; ngoài ra, hội cựu 

chiến binh xã còn chọn 2 chi hội làm thí điểm bảo vệ môi trường của xã (Chi hội bản 

Pọng và Chi hội bản Sàng), sau đó nhân rộng thêm 3 bản (bản Kham, bản Mòng và 

bản Lụa). Qua tuyên truyền, bà con đã tự giác khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

không tiện tay vứt bao bì ngoài ruộng, trên nương như trước; rác thải từ sinh hoạt 

hằng ngày đã được gom về vị trí tập trung để xử lý... 

Từ những kết quả bước đầu, để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, quý II và quý III/2018, tỉnh hội tổ chức hội nghị rút kinh 

nghiệm 2 lần và tháng 11/2018 tổ chức hội thảo về nâng cao giải pháp tuyên truyền... 

Đầu năm 2019, tỉnh hội tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Đề án Thí điểm và triển khai 

nhiệm vụ năm 2019; cuối năm 2019 tổ chức cho hai tổ tham quan học tập lẫn nhau 

và tổ chức hội thi giữa hai tổ. 

Kết quả của thí điểm tổ chức tuyên truyền viên bảo vệ môi trường đã góp 

phần để năm 2018 xã Hua La và năm 2019 xã Chiềng Ngần đạt chuẩn nông thôn 

mới, Thành phố Sơn La hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội, ngày 12/6/2020, tại 

Thành phố Sơn La, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Tổng kết Thực 

hiện mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã thuộc Đề án Thí điểm mô 

hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở Sơn La. 

Tại Hội nghị, Đại tá Đỗ Như Tuấn - Chuyên viên Ban Kinh tế Trung ương 

Hội, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh và đại biểu các Sở Nông nghiệp phát triển 

nông thôn, Tài nguyên - Môi trường Sơn La... đều khẳng định, ngoài những kết quả 

nêu trên, qua thực hiện thí điểm, hoạt động của tuyên truyền viên đã góp phần giúp 

cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành những nội 

dung cụ thể, thiết thực xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác môi trường; đặc 

biệt lãnh đạo kết hợp sản xuất - kinh doanh với bảo vệ môi trường bảo đảm cho địa 

phương phát triển bền vững. Trên cơ sở hoạt động hiệu quả của tuyên truyền viên 

tiến tới phát triển các tổ tự quản về môi trường... 
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Mặt khác, hoạt động của tuyên truyền viên đã tăng cường công tác phối hợp 

giữa các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt giúp người dân nhận thức đầy đủ hơn 

việc bảo vệ môi trường là tự bảo vệ mình; từ đó chung tay xây dựng cảnh quan môi 

trường xanh - sạch - đẹp tại địa phương. 

Là bước thí điểm, còn một số hạn chế, những mô hình tổ tuyên truyền viên 

bảo vệ môi trường là một giải pháp hữu hiệu, phù hợp với đặc điểm các địa phương 

miền núi phía Bắc, đa dân tộc, dân trí còn hạn chế, nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp; 

sản xuất - kinh doanh, kết cấu hạ tầng có mặt chưa bền vững... Đó cũng là căn cứ 

để Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La và các đại biểu dự hội nghị tổng kết đề nghị 

nhân rộng mô hình tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. 
 

05. Đức Sơn. CHƢA MINH BẠCH TRONG ĐẤU THẦU THUỐC VÀ MUA 

SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ / Đức Sơn // Đại đoàn kết.- Ngày 03/7/2020.- Số 

185.- Tr.11. 
 

Thanh tra tỉnh Sơn La vừa ban hành kết luận thanh tra chỉ rõ hàng loạt 

sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật tƣ tiêu hao, đấu thầu 

thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 

9/2019. 
BÙNG NHÙNG ĐẤU THẦU THUỐC 

Thanh tra 9/14 gói thầu, đấu thầu thuốc triển khai trong các năm 2014 - 2016 

(7 gói thầu năm 2017 - 2018 đã được Thanh tra tỉnh Sơn La tiến hành thanh tra và 

ban hành kết luận), Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện, trong việc lập kế hoạch đấu 

thầu, chưa cập nhật đầy đủ giá thuốc đã trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của 

các đơn vị do Cục Quản lý Dược cập nhật và công bố trên trang thông tin điện tử 

làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch của từng mặt hàng thuốc. 

Bên cạnh đó, phương án xây dựng giá kế hoạch của một số mặt hàng thuốc 

chưa tuân thủ đầy đủ theo quy định. Đa số gói thầu được kiểm tra, việc xây dựng số 

lượng mua thuốc hàng năm chưa sát với thực tế, kết quả thực hiện thấp. Có nhiều 

mặt hàng thuốc, các cơ sở khám chữa bệnh không mua hoặc mua thấp hơn với hợp 

đồng. 

Thanh tra tỉnh Sơn La xác định, một số gói thầu được lập có một số nội dung 

chưa bám sát theo hướng dẫn tại mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành 

kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, hồ 

sơ mời thầu có yêu cầu về hợp đồng tương tự là 5 hợp đồng cao hơn quy định của 

mẫu hồ sơ mời thầu là từ 1 đến 3 hợp đồng. Quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

mời thầu, tổ thẩm định cũng chưa phát hiện để điều chỉnh cho phù hợp theo đúng 

hướng dẫn. 

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện một số hồ sơ dự thầu và mặt hàng thuốc 

trúng thầu có nội dung chưa phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng trong 

quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia chấm thầu vẫn đánh giá đạt yêu 

cầu. Cụ thể tại các gói thầu, gói thầu cung ứng thuốc theo tên generic năm 2014, 
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gói thầu cung ứng thuốc theo tên generic năm 2015 và gói thầu cung ứng thuốc 

đông y, thuốc từ dược liệu năm 2015. 

Ngoài ra, kết quả đấu thầu tại một số gói thầu chưa đạt theo kế hoạch được 

phê duyệt, kết thúc đấu thầu nhưng vẫn không lựa chọn được nhà thầu cung ứng đủ 

các mặt hàng thuốc. Tuy vậy Sở Y tế Sơn La đã không tiếp tục xây dựng kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu để mua sắm đủ mặt hàng theo nhu cầu của các cơ sở khám chữa 

bệnh. 
MUA SẮM THIẾT BỊ CHƢA PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU SỬ DỤNG 

Qua thanh tra việc thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm trang thiết bị y tế của 

33 gói thầu (tổng giá trị 108.430,45 triệu đồng) và vật tư y tế của 23 gói thầu (tổng 

giá trị 163.253,8 triệu đồng), Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện, có 8/19 cơ sở khám 

chữa bệnh chưa xây dựng kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 mua sắm trang thiết bị y 

tế và vật tư y tế theo quy định. Mặt khác, việc lập kế hoạch mua vật tư y tế do Sở Y 

tế và các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện chưa sát với nhu cầu sử dụng thực tế. Kết 

quả thực hiện còn thấp, kế hoạch lập 460 tỷ đồng, mua thực tế 186,3 tỷ đồng (đạt 

40,5%). Cơ quan thanh tra kết luận, việc lập kế hoạch mua sắm một số trang thiết 

bị y tế của một số cơ sở khám chữa bệnh chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng dẫn 

đến còn 4 thiết bị chưa được đưa vào sử dụng, 37 thiết bị sử dụng dưới 50% công 

suất. 

Theo kết luận, công tác phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng 

trình tự quy định. Thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vượt quá thời 

gian quy định của Luật Đấu thấu. 

Cơ quan thanh tra phát hiện có 3 gói thầu chứng thư thẩm định giá chưa nêu 

rõ công suất máy móc, thiết bị, đặc điểm dây chuyền công nghệ, chỉ tiêu kỹ thuật, 

chất lượng vật tư hàng hóa tại thời điểm thẩm định giá theo quy định. 

Không chỉ vậy, công tác lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của một số gói 

thầu chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ mời thầu yêu 

cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu cao hơn quy định. Hồ sơ mời thầu 

yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu cao hơn giá gói thầu. Hồ sơ mời 

thầu yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự chưa phù hợp quy định của mẫu hồ sơ 

mời thầu. 

Cơ quan thanh tra cũng cho rằng công tác đánh giá hồ sơ dự thầu cũng mắc 

nhiều sai sót. 
 

06. PV. DU LỊCH MỘC CHÂU “HÖT” KHÁCH TRỞ LẠI SAU DỊCH 

COVID-19 / PV // Thể thao Việt Nam.- Ngày 03/7/2020.- Số 53.- Tr.3. 
 

Với thảo nguyên rộng lớn, khí hậu trong lành, cùng nhiều cảnh đẹp hoang 

sơ, Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang là một trong những điểm 

đến của nhiều du khách sau dịch Covid-19. Đến đây, ngoài tham quan, trải nghiệm 

tại nhiều địa điểm nổi tiếng như đồi chè trái tim, thác Dải Yếm với vẻ đẹp nguyên 

sơ, du khách còn có thể đến vườn dâu tây Chimi - Farm để thỏa thích hái quả và 
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mua mang về... Những năm gần đây, dâu tây Mộc Châu đã khẳng định được 

thương hiệu hoa quả sạch đối với người tiêu dùng. Mô hình trang trại kinh doanh 

dâu tây kết hợp tham quan và mùa dâu tây tươi ngay tại vườn đang là một loại hình 

du lịch hấp dẫn với du khách. 
 

07. Xuân Trƣờng. BỘ CÔNG AN HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ BÁN TRÖ, 

NHÀ Ở CHO TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÖ TIỂU HỌC VÀ 

TRUNG HỌC CƠ SỞ PHIÊNG PẰN / Xuân Trƣờng // Công an nhân dân.- 

Ngày 03/7/2020.- Số 5454.- Tr.2. 
 

Sáng 02/7, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đoàn công tác Bộ Công 

an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an làm trưởng 

đoàn đã đến dự lễ triển khai xây dựng khu nhà ở bán trú, nhà ăn cho Trường Phổ 

thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND 

tỉnh Sơn La; Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; đại diện 

một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; đại 

diện một số nhà tài trợ... 

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phiêng Pằn 

năm học 2019 - 2020 có 24 lớp (8 lớp tiểu học, 16 lớp trung học cơ sở) với tổng số 

946 học sinh là dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Xinh Mun,... Hiện tại, trường có khu 

nhà bán trú gồm 3 khu nhà xây cấp bốn với 19 phòng cho 382 học sinh bán trú và 

nhà ăn với tổng diện tích 80m2. Từ điều kiện thực tế cho thấy cơ sở chưa đáp ứng 

được nhu cầu phục vụ cho học sinh thuộc diện ở bán trú của nhà trường. 

Nhằm phát huy truyền thống quý báu “lá lành đùm lá rách”, thực hiện chủ 

trương chính sảch của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn trong cả nước của Chính phủ, vừa 

qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đặc biệt là Đại tướng Tô Lâm, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tích cực vận động các nguồn tài 

trợ và chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La 

triển khai kế hoạch xây dựng khu nhà ở bán trú, nhà ăn cho Trường Phổ thông Dân 

tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phiêng Pằn. Công trình Nhà ở bán trú, nhà 

ăn cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phiêng Pằn 

được xây dựng từ nguồn kinh phí tài trợ của tỉnh Hưng Yên và các nhà hảo tâm 

thông qua Bộ Công an với quy mô nhà 4 tầng; diện tích xây dựng khoảng 326m2, 

tổng diện tích sàn công trình 1.274m2 gồm các phòng nội trú, phòng ăn... 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, lực lượng 

công an nhân dân luôn xác định việc quan tâm, giải quyết điều kiện học tập, sinh 

hoạt cho con em đồng bào dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc tại huyện Mai Sơn 

nói riêng là giải pháp vừa bức thiết, vừa là chiến lược lâu dài nhằm tạo điều kiện 

cho học sinh học tập thuận lợi hơn, góp phần nâng cao trình độ dân trí của đồng 

bào dân tộc... Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Sơn La cùng các cơ quan, đơn vị 
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địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã bước đầu hoàn thành các thủ tục để có thể 

sớm triển khai xây dựng công trình nhà ở bán trú, nhà ăn cho Trường Phổ thông 

Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phiêng Pằn. Để đạt được kết quả như 

vậy, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực còn có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh Sơn La, huyện Mai Sơn, sự giúp đỡ ủng hộ của các đơn vị tài trợ... 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Tiến Đĩnh, Chủ tịch UBND huyện Mai 

Sơn chân thành cảm ơn Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện, các sở ngành và các nhà hảo tâm đã đồng lòng chia sẻ thực 

hiện chương trình xã hội từ thiện ý nghĩa này đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo các đơn 

vị thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn về xây dựng, đảm bảo về chất lượng, kỹ mỹ 

thuật và tiến độ để công trình hoàn thành theo kế hoạch. 

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đã thăm hỏi, động viên và trao quà 

của Bộ Công an cho Công an xã Phiêng Pằn; các đơn vị nhà tài trợ Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần 

Khai thác và Chế biến khoáng sản Hòa Bình, Tập đoàn TNG HODINGS Việt Nam, 

Công ty GS GROUP tặng các trang thiết bị phục vụ học tập và giảng dạy cho thầy 

cô giáo và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ 

sở Phiêng Pằn. 

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại 

Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 
 

08. PV. BẮT NGHI PHẠM SÁT HẠI HÀNG XÓM Ở SƠN LA / PV // Đời sống 

và pháp luật.- Ngày 04/7/2020.- Số 7.- Tr.23. 
  

Sau hơn 1 ngày đêm tổ chức truy bắt, khoảng 1lh35 ngày 01/7, lực lượng 

chức năng tỉnh Sơn La và huyện Thuận Châu đã bắt được Lò Văn Niên (sinh năm 

1984), trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu (Sơn La), nghi 

phạm sát hại ông L.V.N. (45 tuổi), người đàn ông cùng bản vào sáng 30/6. Sau khi 

gây án, Niên trốn khỏi hiện trường. Theo ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã 

Chiềng Pha, Niên bị bắt giữ tại khu vực đầu nguồn nước thuộc địa phận bản Ngà 

Phát, xã Chiềng Pha, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 3km. Hiện, vụ việc đang 

được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. 
 

09. Hữu Quyết. GIÖP NGƢỜI DÂN VÙNG CAO BIÊN GIỚI TIẾP CẬN 

CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI / Hữu Quyết // Công an nhân dân.- Ngày 

05/7/2020.- Số 5456.- Tr.1, 2. 
 

Ngày 4/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng 

Thị Phóng cùng đoàn công tác Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) dự lễ khánh 

thành Trạm y tế xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Xuân Nha là xã đặc biệt khó khăn của huyện Vân Hồ với tỷ lệ hộ nghèo và 

cận nghèo lên tới 68%. Đặc biệt, hệ thống y tế tuyến xã còn nghèo nàn, lạc hậu, cơ 

sở vật chất như nhà làm việc đã xuống cấp, nằm trong khu vực sạt lở và cần di chuyển, 

đầu tư xây dựng mới. Trước thực tế đó, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
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Phóng đã chỉ đạo tỉnh Sơn La phối hợp với Tổ Đảng Đoàn Quốc hội; Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp thực hiện. 

Dự án Trạm y tế xã Xuân Nha được khởi công vào ngày 15/12/2019 với quy mô 

đầu tư 2 tầng, 6 phòng khám bệnh và các hạng mục phụ trợ. Công trình có tổng mức 

đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Sơn La, vốn hỗ trợ của các doanh 

nghiệp, nhà hảo tâm trên toàn quốc. Cùng với đó, toàn bộ trang thiết bị, vật tư ý tế cho 

trạm y tế với giá trị 180 triệu đồng cũng được doanh nghiệp hỗ trợ. Sau 6 tháng triển 

khai, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe 

cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi 

nhận, biểu dương sự cố gắng của chính quyền địa phương và đơn vị thi công trong khắc 

phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao công trình Trạm y tế xã Xuân Nha. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, huyện Vân Hồ nằm trong số các huyện 

nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, chính vì vậy những công trình an sinh xã hội 

thiết thực như nhà văn hóa, trạm y tế được xây dựng thông qua chương trình xã hội hóa, 

Nhà nước và nhân dân cùng làm sẽ góp phần thay đổi diện mạo của địa phương. Từ đó, 

nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân vùng cao, vùng biên giới được tiếp cận 

với những chế độ, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Để công trình trạm y 

tế phát huy hiệu quả, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, trong 

thời gian tới, xã Xuân Nha và huyện Vân Hồ cần sử dụng công trình này đúng mục 

đích. 

Cùng với đó, cần chú trọng bồi dưỡng, nâng cao tay nghề của đội ngũ y, bác sỹ 

tại trạm y tế. Qua đó, đảm bảo chất lượng trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho nhân 

dân. 

Xã Xuân Nha là đơn vị nằm trong chương trình kết nghĩa với tổ Đảng Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn Quốc hội, Chi bộ Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Thông qua chương trình kết nghĩa, nhiều công 

trình thiết thực đã được tỉnh Sơn La và các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư. Tiêu 

biểu như: Dự án Công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ; hỗ trợ kinh phí để cải tạo 

đường, cơ sở hạ tầng nhà văn hóa xã, các công trình nước sinh hoạt; trang thiết bị làm 

việc tại trụ sở UBND xã; hỗ trợ cây trồng, trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ 

nghèo trên địa bàn. 

Cùng ngày, tại huyện Mộc Châu, đoàn công tác của Liên minh Nghị viện Pháp 

ngữ (APF), do bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó chủ tịch 

Liên minh Nghị viện Pháp ngữ dẫn đầu, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. 
 

10. Q. Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÕNG THỊ 

PHÓNG DỰ LỄ KHÁNH THÀNH TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN NHA, SƠN LA / Q. 

Khánh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 05/7/2020.- Số 187.- Tr.1, 3. 
 

Sáng 4/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 

Phóng đã dự Lễ khánh thành Trạm Y tế xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La. 
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Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Biên bản Kết nghĩa ngày 26/10/2019 

giữa Tổ Đảng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc 

hội, Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và Đảng bộ xã Xuân Nha, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với nội dung hỗ trợ, giúp đỡ xã Xuân Nha thực hiện an sinh 

xã hội, phát triển sản xuất, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền 

vững. 

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã 

hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 

Nguyễn Hữu Đông; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Về các vấn đề xã 

hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội; Đoàn 

công tác liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF); đại diện lãnh đạo tỉnh SơnLa... 

Dự án Trạm Y tế xã Xuân Nha gồm 2 tầng, 6 phòng khám bệnh và các hạng mục 

phụ trợ với tổng mức đầu tư 3.773 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn hỗ trợ 

của doanh nghiệp. Dự án được khởi công ngày 15/12/2019, do Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam hỗ trợ kinh phí 300 triệu đồng và được xây 

dựng trong năm 2019, sớm hơn một năm so với kế hoạch. Đến nay công trình đã hoàn 

thành, nghiệm thu và bàn giao cho Trạm Y tế xã Xuân Nha đưa vào sử dụng với đầy đủ 

thiết bị, vật tư y tế, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác khám, chăm sóc sức khỏe của 

nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần quan trọng đưa Xuân Nha đạt chuẩn tiêu chí 

về y tế cũng như tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Ngoài ra, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã thực hiện hỗ trợ 10 bộ máy vi 

tính, 10 máy lọc nước, gần 800 áo đồng phục mùa đông, hơn 1.100 đôi dép cho Trường 

Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Nha. Cùng với đó, đã hỗ trợ hội khuyến 

học xã 110 triệu đồng; UBND xã Xuân Nha 140 triệu đồng mua trang thiết bị, dụng cụ 

sinh hoạt và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ tại nhà đa năng xã Xuân Nha... Hỗ trợ 

trồng l.020 cây mít Thái cho 31 hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn cũng như 

400 suất quà cho 400 hộ nghèo và nhiều các nội dung thiết thực khác. 

Phát biểu tại Lễ Khánh thành, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 

Phóng biểu dương tỉnh Sơn La nói chung, trong đó có huyện Vân Hồ đã có cách làm 

sáng tạo, vận động các doanh nghiệp tài trợ, đóng góp để sớm có nơi khám chữa bệnh 

cho người dân. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng công trình Trạm Y tế xã 

Xuân Nha vẫn hoàn thành trước thời hạn, thể hiện sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao của 

lãnh đạo huyện Vân Hồ và tỉnh Sơn La. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng rằng, với các trang thiết bị hiện đại 

được trang bị, các y bác sỹ Trạm Y tế xã Xuân Nha sẽ thực hiện việc khám chữa bệnh 

cho người dân một cách hiệu quả nhất; đề nghị tới đây Sơn La cần tiếp tục phát huy 

cách làm này hướng về các huyện 30a của tỉnh. 

Nhân dịp này, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng 50 

tấn xi măng để xây dựng đường giao thông cho xã Song Khủa, huyện Vân Hồ; Bí thư 

Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông trao quà tặng bà con nhân dân xã Xuân Nha. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm 

tại xã Xuân Nha. 
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Trước đó, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn 

công tác đã tới dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Liệt sỹ xã Xuân Nha. 
 

11. Quang Khánh. CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

NGUYỄN THÖY ANH LÀM VIỆC TẠI SƠN LA / Quang Khánh // Đại biểu 

nhân dân.- Ngày 05/7/2020.- Số 187.- Tr.2. 
 

 Chiều 04/7, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Ủy viên Trung ương Đảng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Phó chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp 

ngữ (APF) Nguyễn Thúy Anh cùng Đoàn công tác Liên minh Nghị viện Pháp ngữ 

đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La về tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội và tiềm năng hợp tác phát triển của tỉnh. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn 

Thúy Anh cho rằng, cuộc làm việc lần này là cơ hội để tỉnh Sơn La trao đổi, chia sẻ 

thông tin về tiềm năng lợi thế, thu hút hợp tác đầu tư của địa phương, góp phần mở 

ra những quan hệ hợp tác, kết nối mới. 

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu 

Đông giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Về phát triển sản xuất nông nghiệp, 

chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, Sơn La có diện tích đất tự nhiên 

lớn, có 2 cao nguyên Mộc Châu và Nà Sản địa hình tương đối bằng phẳng, thời tiết 

thuận lợi, có nhiều tiềm năng, lợi thế thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhất là 

các loại cây ăn quả đã xuất khẩu tới các thị trường khó tính như châu Âu, Hoa Kỳ, 

Australia. Sơn La chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và du lịch; 

riêng Mộc Châu mời Công ty Vinamilk tham gia đầu tư, phấn đấu xây dựng huyện 

trở thành “thiên đường bò sữa”. 

Về tiềm năng phát triển công nghiệp, Sơn La tập trung phát triển thủy điện 

để khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh. Hiện nay, có 3 thủy điện lớn, 47 nhà 

máy thủy điện nhỏ đang hoạt động, cho tổng sản lượng điện 12 tỷ kWh, chiếm 

khoảng 7,4% sản lượng điện cả nước. Trong thời gian tới, tỉnh tập trung tiếp tục 

khai thác tiềm năng thủy điện, phát triển năng lượng tái tạo xây dựng Sơn La thành 

trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực phía Bắc. 

Về tiềm năng du lịch, với điểm nhấn là Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu, 

lòng hồ Thủy điện Sơn La... tỉnh tập trung quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch 

Quốc gia Mộc Châu, phát triển thương hiệu Mộc Châu là một trong những khu du 

lịch hàng đầu của miền Trung du miền núi Bắc Bộ; định hướng xây dựng quy 

hoạch du lịch lòng hồ Thủy điện Sơn La thành Khu Du lịch Quốc gia để tạo điểm 

nhấn, động lực phát triển kinh tế du lịch của tỉnh... 

Tại cuộc làm việc, các thành viên Liên minh Nghị viện Pháp ngữ nêu rõ, Sơn 

La cần mở rộng hợp tác cụ thể về kinh tế với các nước thuộc Cộng đồng Pháp ngữ. 

Trước mắt, Sơn La cần tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do vừa mới ký 

kết với Liên minh châu Âu (EU). Chú trọng đào tạo các doanh nghiệp trẻ của tỉnh, 



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

cung cấp thông tin về thị trường châu Âu để kết nối với các doanh nghiệp trẻ của 

thị trường này. Theo các đại biểu, hiện nay Sơn La đang phát triển đúng hướng, nên 

thời gian tới cần tiếp tục tăng cường giao lưu học hỏi với các nước khác để phát 

triển. Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, Cộng đồng Pháp ngữ có cơ quan về phát 

triển bền vững có thể hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Sơn La. Ngoài ra, Sơn La có 

thể kết nối những nhà sản xuất nông sản lớn của địa phương với chợ đầu mối tiêu 

thụ lớn nhất châu Âu ở Pháp; hay, các thành viên có thể kết nối với những nhà sản 

xuất cà phê lớn ở châu Phi… 
 

12. Văn Toàn. ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƢƠNG 

LÀM VIỆC TẠI SƠN LA / Văn Toàn // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- 

Ngày 06/7/2020.- Số 4310.- Tr.2. 
 

Ngày 05/7, Đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương do ông Hoàng 

Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban, làm trưởng đoàn đã thăm, làm 

việc tại tỉnh Sơn La về tình hình hoạt động đối ngoại năm 2019 và 6 tháng đầu năm 

nay. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân báo cáo tóm tắt về tình 

hình kinh tế - xã hội, công tác lãnh đạo và kết quả hoạt động đối ngoại của địa 

phương năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; tiềm năng, nhu cầu mở rộng hợp tác 

quốc tế của tỉnh và tổ chức bộ máy, phân công, cơ chế phối hợp triển khai công tác 

đối ngoại của địa phương. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, dịch bệnh Covid-

19 đã tác động tiêu cực tới nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La, 

hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn... 

Tỉnh Sơn La đề nghị Chính phủ ưu tiên bố trí cho tỉnh thực hiện một số dự 

án trong khuôn khổ viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho các tỉnh của Nước Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng vùng biên giới Việt 

Nam - Lào nói chung, địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng, đảm bảo các nhu cầu về quản 

lý biên giới, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giữa tỉnh Sơn La và các 

tỉnh của Lào; tiếp tục quan tâm nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập lên cửa khẩu 

Quốc tế; hỗ trợ thêm kinh phí cho ngân sách địa phương ngoài nguồn bổ sung có 

mục tiêu đầu năm để hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào... 

Bên cạnh đó, tỉnh mong muốn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước 

ngoài tăng cường công tác phối hợp với tỉnh trong việc trao đổi nắm tình hình, vận 

động để người Sơn La ở nước ngoài hướng về quê hương. 

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đánh giá cao những 

kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng mà 

tỉnh Sơn La đã đạt được trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm nay. 
 

13. Minh Thịnh. PGS.TS NGUYỄN HUY HOÀNG - GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO 

DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA: PHẢI NỖ LỰC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ 

THI / Minh Thịnh // Giáo dục và thời đại.- Ngày 07/7/2020.- Số 162.- Tr.5. 
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 PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La 

cho biết: Ngành giáo dục - đào tạo đang gấp rút chuẩn bị điều kiện để học sinh 

bƣớc vào kỳ thi với tâm lý tốt nhất. Các  lực lƣợng tham gia làm thi hiểu và thực 

hiện đúng quy chế, giúp học sinh, phụ huynh và xã hội yên tâm về chất lƣợng kỳ 

thi. 
 HIỆU TRƢỞNG CHỊU TRÁCH NHIỆM KẾT QUẢ THI CỦA TỪNG HỌC SINH 

- Kỳ Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 do địa phương chịu trách 

nhiệm tổ chức. Vậy Sơn La đã làm gì để kỳ thi diễn ra công bằng, nghiêm túc? 

 - Ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị bảo đảm chất 

lượng giáo dục. Một trong những nội dung được ngành tập trung chỉ đạo trong năm học 

là: Chuẩn bị chu đáo mọi mặt ngay từ đầu năm học để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung 

học phổ thông năm 2020 với tinh thần nghiêm túc, đúng quy chế và quyết tâm nâng cao 

chất lượng giáo dục một cách thực chất, bền vững; chuẩn bị, làm tốt công tác tư tưởng 

với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; tuyên truyền, phổ biến sâu 

rộng chủ trương, giải pháp cải tiến chất lượng thực chất và bền vững trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và trong xã hội để thí sinh tham dự kỳ thi với tinh thần nghiêm 

túc, tự tin, thoải mái. Tỷ lệ tốt nghiệp năm học 2019 - 2020 tăng so với năm học 2018 - 

2019 một cách thực chất, đạt và vượt chỉ tiêu được giao, rút ngắn khoảng cách điểm số 

từng môn thi so với điểm trung bình các môn thi toàn quốc. 

- Để đạt mục tiêu đã đề ra, kế hoạch dạy, ôn tập được nhà trường, thầy cô thực 

hiện thế nào? 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản giao chỉ tiêu chất lượng cho 

từng trường đối với từng môn trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông  năm 2020. 

Nhà trường thực hiện giao chỉ tiêu chất lượng tới các giáo viên với mục tiêu cải tiến chất 

lượng một cách thực chất và bền vững, phấn đấu nâng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh lên 

tối thiểu 10% so với năm 2019; yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị ký cam kết chất lượng, 

chịu trách nhiệm về kết quả thi của từng học sinh khối 12 của nhà trường, xác định chỉ 

tiêu chất lượng thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một trong những tiêu chí quan 

trọng trong việc bình xét thi đua cuối năm học. 

Hầu hết, đơn vị trường học đã thực hiện việc rà soát chất lượng đầu năm học để 

có căn cứ xác định đúng năng lực của từng học sinh, qua đó tổ chức giảng dạy, ôn tập 

hiệu quả chương trình lớp 12. Toàn ngành đã phát động và thực hiện tốt phong trào 

“giáo viên tự nguyện dạy bù đắp kiến thức cho học sinh” thông qua việc phân công giáo 

viên có năng lực chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm giảng dạy lớp 12. 

Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chương trình giảng dạy và ôn tập cho học 

sinh lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 2 đợt tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý 

các trường về công tác xây dựng kế hoạch dạy học, quản lý việc dạy học và ôn tập cho 

học sinh lớp 12; tập huấn cho toàn bộ giáo viên lớp 12 về nội dung, phương pháp tổ 

chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phối 

hợp với các đơn vị liên quan có giải pháp hỗ trợ, giám sát việc học tập của học sinh ở 
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nhà, duy trì nền nếp học tập, huy động học sinh chưa đỗ tốt nghiệp năm 2019 tiếp tục 

đăng ký dự thi và tham gia ôn tập tại nhà trường. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch thi 

thử cho học sinh lớp 12, theo kế hoạch riêng của nhà trường và kế hoạch chung của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc tổ chức thi thử thực hiện như kỳ thi chính thức, được 

bố trí theo điểm thi, phòng thi như quy định tại quy chế thi. 
CHUNG TAY TỔ CHỨC 

- Việc rút kinh nghiệm trong tổ chức thi được Sơn La quán triệt thế nào, 

thưa ông? 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký kết Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp 

phụ nữ, Hội Khuyến học tỉnh để vận động học sinh đi học, đến trường ôn tập chuẩn 

bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020; vận động chi hội phụ nữ 

và chi hội khuyến học các cấp phối hợp với trường học quản lý học sinh học tập ở 

trường cũng như ở nhà. Hội Khuyến học đã dành kinh phí để hỗ trợ các em có hoàn 

cảnh khó khăn trước nguy cơ bỏ học, bỏ thi, động viên các em cố gắng phấn đấu 

đạt kết quả tốt trong học tập, kỳ thi. 

Sở cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách 

phần mềm quản lý thi tại các đơn vị. Cuối đợt tập huấn có kiểm tra, đánh giá kết 

quả. 

Với mục tiêu cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên toàn ngành nắm vững quy 

chế, nghiệp vụ tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng 

dẫn tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020, yêu cầu các đơn vị thực hiện 

nghiêm túc việc triển khai, quán triệt quy chế, nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tới toàn bộ 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường; phổ biến các quy định tới học 

sinh, phụ huynh học sinh. 

- Để nâng cao tính khách quan, trung thực của kỳ thi, vậy cơ sở vật chất hiện 

có trong đã đáp ứng được yêu cầu trên? 

- Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng để bảo đảm các yêu cầu về tính trung 

thực, khách quan, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị đủ các điều kiện về trang 

thiết bị phục vụ kỳ thi, gồm: Hệ thống camera giám sát phòng chứa bài thi, đề thi 

tại các điểm thi; giám sát khu vực chấm thi tự luận, trắc nghiệm; máy tính, máy 

chấm bài thi trắc nghiệm đáp ứng yêu cầu chấm thi. Sở đang thực hiện rà soát, có 

kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, mua sắm bổ sung để đáp ứng yêu cầu. 

- Xin cảm ơn PGS! 
 

14. Thành Đạo. ĐẶC SẢN ỐC SUỐI CHIỀNG YÊN, Vân Hồ / Thành Đạo // Du 

lịch.- Ngày 07/7/2020.- Số 43.- Tr.14. 
 

Khách đến xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ (Sơn La) đúng mùa mưa thể nào 

cũng được chiêu đãi món ốc suối cực béo và ngậy. 

Ốc suối Chiềng Yên không tròn to như ốc nhồi, không dẹt và tròn như ốc đá, 

không bé hạt tiêu như ốc vặn, nó dài chừng 2 đốt ngón tay và nhọn dần về đằng cuối. 
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Khách ngồi vào mâm, vừa xuýt xoa với đĩa vịt suối vàng óng, đĩa hoa đu đủ nộm rau 

rừng xanh rì, thì gia chủ cũng vừa bê bát ốc nghi ngút khói lên, mùi gia vị thơm nồng 

kích thích vị giác tột đỉnh. 

Rượu rót ra, cạn chén! Gia chủ chọn con ốc to nhất trân trọng mời. Khách 

nhìn quanh không thấy gai hay que để khêu, miệng ốc thì to, đang loay xoay chưa 

biết làm thế nào thì gia đình gia chủ đã vui vẻ làm mẫu bằng vài tiếng xoạt xoạt đồng 

loạt quanh khách. Thì ra, chỉ cần đưa miệng ốc lên mút xoạt xoạt là miếng ốc ngọt đã 

ở lưỡi và răng rồi, nhai là thấy vừa béo ngậy vừa ngọt lại cay cay tê tê. Ngon thì lại 

nâng chén rượu men lá, cạn chén rồi lại mút ốc mê say. 

Ốc suối Chiềng Yên ngon lạ nhất núi rừng Vân Hồ bởi nước những con suối ở 

đây trong veo được chảy ra từ các mạch nước trong rừng già Chiềng Yên đầy cây to 

mát mẻ, là dòng nước sạch cấp nước cho ruộng đồng Chiềng Yên trù phú, màu mỡ 

đồng thời cũng cung cấp nguồn thức ăn vô tận cho những con ốc suối béo đẫy đà. 

Ở Chiềng Yên, thèm ăn ốc là người già trẻ em chỉ cần ra suối một tí, mò một 

chút dưới những hốc đá nước chảy mát rượi là có ốc ăn. Khách du lịch đến Chiềng 

Yên thường vừa đi tắm suối vừa kết hợp bắt ốc về đưa gia chủ chế biến để ăn chơi. 

Ốc đem về, được rửa sạch, chặt phần đuôi một chút đây chính là bí quyết để 

không cần khêu, chỉ cần mút vẫn có ốc ăn ngon ngậy, đây cũng là bí quyết để khi 

xào hoặc hấp, các gia vị và mỡ quện, ngấm vào con ốc, khi ăn khách không cần 

chấm mà vẫn thấy đậm đà, ngọt, béo. 

Vài lời mô tả, chưa thể giúp bạn cảm nhận hết vị ngon của ốc suối Chiềng 

Yên cũng như khung cảnh thanh bình của rừng, của suối, của những ruộng lúa xanh 

mượt ăm ắp nước mùa hè. Hãy xách vali lên, đến Chiềng Yên để cảm nhận! 
 

15. Huyền Trang. ẤN TƢỢNG NÔNG THÔN MỚI Ở CHIỀNG HẮC / Huyền 

Trang // Thời báo kinh doanh.- Ngày 07/7/2020.- Số 53.- Tr.9. 
 

Để đƣợc công nhận là xã nông thôn mới thì Chiềng Hắc (Mộc Châu, Sơn 

La) phải trải qua một quá trình nỗ lực của chính quyền và ngƣời dân. Trong đó 

có sự đóng góp không nhỏ từ các mô hình hợp tác xã biết tận dụng thế mạnh 

của địa phƣơng, từ đó đƣa giúp diện mạo nông thôn mới trù phú và no ấm. 

Theo chính quyền xã Chiềng Hắc, chương trình nông thôn mới đã mang lại 

nhiều lợi ích cho người dân. Những bản khó khăn giờ đã có điện, nước sạch sinh 

hoạt, đường bê tông đi lại thuận tiện, cuộc sống của bà con ngày một khá lên. Khi 

bước vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, Chiềng Hắc coi đây là “bài toán khó” 

vì xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, sự đóng 

góp tiền của, công sức của các tổ chức, cá nhân, đến nay, Chiềng Hắc đã đạt chuẩn 

nông thôn mới. 
LỰC ĐẨY KINH TẾ 

Về Chiềng Hắc hôm nay, màu xanh của cây trái phủ kín khắp các sườn đồi. 

Những con đường bê tông nối dài tới những bản vùng thấp, vùng cao giúp người dân 

thuận tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt là sự đổi thay từ cách nghĩ, cách 
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làm của người dân nơi đây khi từng bước thay đổi từ sản xuất manh mún sang tập 

trung phát triển sản xuất hàng hóa. 

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau, 

trồng cây ăn quả mang lại cho người dân thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm. 

Cùng với đó, nhiều công trình được nhân dân đồng lòng thực hiện đã góp phần cùng 

địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

Tiêu biểu là mô hình sản xuất của Hợp tác xã Hoa Quả Sơn khi chú trọng sản 

xuất na theo hướng hàng hóa. Những quả na nặng khoảng 1kg/quả trước đây thường 

khiến khách hàng nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ khi cho rằng đây không phải ở 

Mộc Châu nên không mua. 

Để thuyết phục người tiêu dùng, hợp tác xã phải quay video clip cảnh chăm 

sóc, thu hái quả na Thái tại vườn. Từ đó, hợp tác xã đã thuyết phục được khách hàng 

đặc biệt là các siêu thị ở Hà Nội. 

Thành công từ quả na giúp hợp tác xã mở rộng diện tích 30ha và trồng thêm 

các loại cây ăn quả khác như nhãn, xoài, thanh long ruột đỏ... Với mong muốn xây 

dựng thương hiệu sản phẩm, Hợp tác xã Hoa Quả Sơn đã và đang áp dụng quy trình 

sản xuất VietGAP, có sổ nhật ký ghi chép quy trình chăm sóc cây ăn quả, sử dụng 

các loại phân hữu cơ bón cây và dùng túi bọc quả để đảm bảo chất lượng sản phẩm... 

Nhờ được doanh nghiệp ký bao tiêu sản phẩm, hợp tác xã không còn lo lắng 

tình trạng được mùa mất giá, không chỉ vậy, vào mùa thu hoạch, hợp tác xã còn tạo 

việc làm thời vụ cho hàng chục lao động. 

Nếu như trước đây, hợp tác xã phải lấy ngựa để thồ hoa quả từ các sườn đồi 

xuống thì nay, từ nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới, các cơ quan 

chức năng tỉnh, huyện, xã đã hỗ trợ xi măng để hợp tác xã làm đường bê tông lên 

vùng sản xuất, tạo điều kiện cho xe ô tô về tận nơi chở hàng. 
MẤU CHỐT TỪ NÂNG CAO THU NHẬP 

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới và ngay cả khi được công nhận, 

chính quyền địa phương đã xác định tiêu chí thu nhập là tiêu chí quan trọng tác động 

đến các tiêu chí khác nên xã đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông 

nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân. 

Xã đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, 

mở rộng diện tích cây ăn quả trên đất dốc, rau màu, ngô ủ ướp... 

 Toàn xã hiện có 1.200ha cây ăn quả các loại, góp phần nâng cao thu nhập và 

tạo việc làm cho người dân, thu nhập bình quân của xã đạt 32,3 triệu 

đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,7%. Cả xã đã bê tông 47km 

đường trục bản, liên bản, ngõ xóm, với kinh phí gần 46 tỷ đồng, trong đó người dân 

đóng góp trên 20 tỷ đồng. Ngoài ra, 14 bản đã có nhà văn hóa và các công trình 

trường học, điện lưới, trạm y tế đều được đầu tư khang trang, phục vụ các nhu cầu 

văn hóa, sức khỏe của người dân. 

Để tiếp tục nâng cao thu nhập cho lao động ở nông thôn, xã tiếp tục triển 

khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên thúc đẩy. Hỗ trợ phát 
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triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đồng thời củng cố, đổi mới các hình thức tổ chức 

sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã theo 

Luật Hợp tác xã năm 2012... từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế 

nông thôn, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bền vững. 
 

16. PV. SƠN LA: THANH LONG RUỘT ĐỎ SANG NHẬT TỪ 10/7 / PV // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 09/7/2020.- Số 164.- Tr.7. 
 

Sau quả xoài được xuất khẩu sang Mỹ, 20 tấn thanh long ruột đỏ của nông dân 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La sẽ xuất khẩu sang Nhật Bản vào ngày 10/7. 

Thời gian qua, huyện Mai Sơn đã tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sản xuất 

thanh long chủ yếu theo hướng hữu cơ, từ đó cây thanh long ruột đỏ đã mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Đối với diện tích trồng năm thứ 3, người dân thu hoạch bình quân 10 

tấn/ha, với giá thị trường hiện nay đối với sản phẩm loại 1 là 20.000 đồng/kg, bà con 

thu về 200 triệu đồng, ông Cầm Văn Thắng - Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển 

Nông thôn huyện Mai Sơn cho biết, đến nay trên địa bàn huyện có hơn 80ha diện 

tích thanh long ruột đỏ. 
 

17. Khánh Linh. HUYỆN SÔNG MÃ: XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI 

HÕA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP / Khánh Linh // 

Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/7/2020.- Số 626.- Tr.88-89. 
 

Với quan điểm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 

bộ giữa ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động trong các doanh nghiệp là 

yêu cầu cấp thiết, đồng thời là nhiệm vụ thƣờng xuyên và mang tính chiến 

lƣợc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, huyện Sông Mã đã tăng cƣờng 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và 

tiến bộ trong doanh nghiệp đã đạt đƣợc nhiều kết quả đáng khích lệ. 
TĂNG CƢỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, CỤ THỂ HÓA BẰNG NHỮNG CHƢƠNG 

TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Sông Mã là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh 

Sơn La. Lực lượng lao động của huyện 84.000 người, trong đó khoảng trên 5.000 

người làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài 

huyện. Từ năm 2008 đến nay, huyện Sông Mã có sự phát triển mạnh mẽ về số 

doanh nghiệp và hợp tác xã, hiện nay huyện có 85 doanh nghiệp với trên 1.000 lao 

động; 49 hợp tác xã với 529 thành viên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực 

xây dựng, vật liệu xây dựng, điện máy, cơ khí, vật tư nông nghiệp... 

Sau khi Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư ngày 05/6/2008 về tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ 

trong doanh nghiệp được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Sông Mã 

đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời việc tuyên truyền 

và triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW nói trên tới các cán bộ, đảng viên, 
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đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người lao động trên địa bàn, 

tạo nhằm sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần tích cực xây dựng 

quan hệ lao động lành mạnh, tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

Việc tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW, Quyết định số 1129/QĐ-TTg 

ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ 

thị số 22- CT/TW được thực hiện dưới nhiều hình thức như thông qua hội nghị cán 

bộ chủ chốt toàn huyện, hội nghị tập huấn, trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tháng 

hành động an toàn, vệ sinh lao động, ngày Quốc tế lao động..., trong đó nhấn mạnh 

quan điểm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người 

lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết, 

đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên và mang tính chiến lược trong quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động  

hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, hàng năm ủy ban nhân dân huyện 

đã ban hành các văn bản và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, hành động 

cụ thể như: Ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động; 

kế hoạch điều tra cung - cầu lao động; thành lập các đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh 

lao động - phòng, chống cháy nổ; các kế hoạch về chương trình việc làm...; Hướng 

dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tiến hành thương lượng, ký kết 

thỏa ước lao động tập thể; xây dựng nội quy lao động, xây dựng và đăng ký hệ 

thống thang lương, bảng lương, thực hiện các quy định về trả lương, làm thêm giờ, 

đảm bảo điều kiện lao động, an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện nghĩa vụ đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, làm căn cứ bảo vệ 

các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Năm 

2017, huyện đã đề nghị Hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND tỉnh thành lập Chi hội 

doanh nghiệp huyện Sông Mã với 36 doanh nghiệp và 03 hợp tác xã là hội viên chi 

hội. Năm 2019, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã thực hiện 

hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện lương tối thiểu vùng. 

Hàng năm, huyện đều tiến hành rà soát và cung cấp các thông tin thị trường 

lao động, mặt bằng tiền lương trên địa bàn, yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp 

củng cố và tăng cường quan hệ lao động trong doanh nghiệp, giải quyết kịp thời 

các kiến nghị của người lao động và người sử dụng lao động phát sinh trong quan 

hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp lao động. Vai trò của các hòa giải viên lao 

động trong việc giải quyết hài hòa quyền và lợi ích các bên trong quan hệ lao động, 

xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp 

được phát huy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi có sự thay đổi, chuyển đổi 

công tác của các hòa giải viên lao động UBND huyện đều kịp thời đề nghị bổ sung 

kiện toàn. 

Bên cạnh đó, huyện đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

tiến hành kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động trên địa 

bàn; đồng thời giao các cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch 
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kiểm tra, thanh tra chuyên đề việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh 

nghiệp, hợp tác xã. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy việc đảm bảo mức lương 

tối thiểu theo vùng cho người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa 

bàn huyện đảm bảo theo quy định. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao 

động từng bước được cải thiện qua các năm. Các doanh nghiệp đã triển khai, thực 

hiện các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp hàng năm cho người lao động theo quy định. Ngoài ra, UBND huyện đã vận 

động các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội như: Ủng 

hộ tiền, hiện vật... xây dựng nhà cho 02 hộ người lao động có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn (xóa nhà tạm). 
XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÕA, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI 

Những năm qua, huyện Sông Mã đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm 

nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư như: Nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hỗ trợ doanh 

nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh việc công khai, minh bạch hóa 

thông tin cho doanh nghiệp... Nhiều chương trình, kế hoạch được ban hành góp 

phần cải thiện mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; 

đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm. Đa số các doanh nghiệp 

đã chú trọng xây dựng, đăng ký và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, nội quy 

lao động, thang bảng lương, ký kết hợp đồng lao động. Công đoàn cơ sở đã làm tốt 

nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, góp phần giúp 

doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Người lao động trong các 

doanh nghiệp đã dần được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu 

cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. 

Căn cứ chương trình phát triển 1,5 triệu đoàn viên của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, huyện đã chú trọng tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công 

tác công đoàn, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phương thức 

hoạt động cho cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở. Đến nay, 

huyện đã phát triển được 04 tổ chức công đoàn trong 04 doanh nghiệp với 30 đoàn 

viên và 3 cán bộ liên đoàn lao động huyện. 

Trong doanh nghiệp, vai trò và hoạt động của công đoàn cơ sở từng bước 

được tăng cường trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động thông qua các mặt: Thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập 

thể, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao 

động, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người lao động, chăm lo đời sống 

vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động, hướng dẫn người lao động 

ký kết hợp đồng lao động đúng pháp luật... 

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sông Mã, đến nay 

trên địa bàn huyện chưa xảy ra các vụ tranh chấp về lao động giữa người lao động 

và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, quan hệ giữa người lao 

động và người sử dụng lao động nhìn chung là hài hòa, ổn định. Tuy nhiên, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ của phần lớn lao động trên địa bàn huyện còn thấp, tác 
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phong, nhận thức về pháp luật lao động còn nhiều hạn chế. Việc phát triển tổ chức công 

đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức pháp luật về lao động cho người lao động nói chung còn gặp nhiều khó 

khăn do phụ thuộc nhiều vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc 

kiểm tra về lĩnh vực lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh 

nghiệp chưa được thường xuyên. Một số doanh nghiệp chưa xây dựng và đăng ký thang 

lương, bảng lương, nội quy lao động theo quy định. 

Chính vì vậy, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 

cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về lao động, tiền lương, 

bảo hiểm xã hội, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động. Lồng 

ghép việc tuyên truyền Chỉ thị 22-CT/TW với tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các 

hội nghị, tập huấn chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của người lao động và người sử 

dụng lao động về trách nhiệm của các bên trong xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn 

định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở và 

phát triển đoàn viên, tập trung ở các doanh nghiệp có đủ điều kiện. Tập huấn nâng cao 

nghiệp vụ công đoàn của cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp để tổ chức công đoàn cơ 

sở hoạt động có hiệu quả, có thể thực hiện tốt hơn việc thương lượng, ký kết thỏa ước 

lao động tập thể, phát huy được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của người lao động. Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống 

chính trị, phát huy cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của bộ máy 

quản lý, của người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo cụ thể hóa 

phương châm “công nhân biết, công nhân bàn, công nhân làm, công nhân kiểm tra” ở cơ 

sở. Hướng dẫn doanh nghiệp các nội dung của Bộ Luật Lao động liên quan đến xây 

dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp.  
 

18. Nguyễn Minh Anh. CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN 

LA: PHÁT HUY VAI TRÕ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC BẢO 

VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG / Nguyễn Minh Anh // Tạp chí Lao 

động và xã hội.- Ngày 01 - 15/7/2020.- Số 626.- Tr.86-87. 
 

Hài hòa, ổn định và tiến bộ là ba thành tố không thể thiếu, là mục tiêu mà 

chúng ta hƣớng tới trong xây dựng quan hệ lao động hiện nay. Nhận thức đƣợc 

tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, những 

năm qua, Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Dịch vụ đô thị Sơn La đã thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững, từng 

bƣớc nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đến đời sống tinh 

thần cho ngƣời lao động. 

Tính đến cuối năm 2019, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La 

có tổng số 483 lao động, trong đó có 258 lao động nam và 225 lao động nữ; chia theo 

thành phần dân tộc thì có 271 người Kinh, 183 người Thái và 29 người dân tộc khác. 

Toàn công ty có 04 phòng, ban và 19 đơn vị trực thuộc (văn phòng công ty và các xí 

nghiệp trên địa bàn thành phố là 260 người, các chi nhánh đóng trên địa bàn 11 huyện là 

223 người). 
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Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, công ty 

xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động có ý nghĩa 

quan trọng. Trong năm 2019, công đoàn công ty đã tập trung tuyên truyền các chủ 

trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao 

động; triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân 

viên chức lao động gắn với triển khai Nghị quyết số 4b/NQ-TLĐ của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động trong tình hình mới. Chỉ 

đạo các công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn 

biến tình hình tâm trạng, tư tưởng của công nhân viên chức lao động nhằm giải 

quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động 

hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Trên cơ sở đó, công đoàn các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực 

gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn với 

nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời biểu 

dương, khen thưởng những công nhân viên chức lao động tiêu biểu, có nhiều sáng 

kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, 

đóng góp tích cực vào sự phát triển của đơn vị. 

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn công ty còn đẩy mạnh phong trào xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động với nội 

dung, hình thức phong phú. Công đoàn công ty duy trì hoạt động đội văn nghệ 

xung kích mỗi năm tổ chức 1 - 2 đêm văn nghệ tại công ty nhân dịp các hội nghị sơ 

tổng kết, các ngày lễ lớn... Tham gia đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ và thi đấu 

các môn thể thao vào dịp hội thao truyền thống của ngành, hội thao liên cơ quan ở 

khu vực tổ chức hàng năm. Mọi hoạt động từ công ty tới các đơn vị, xí nghiệp, chi 

nhánh trực thuộc đã có tác động mạnh mẽ, thiết thực tới đời sống tinh thần của 

công nhân viên chức lao động, tạo ra sân chơi bổ ích để từ đó cán bộ viên chức lao 

động hăng say lao động sản xuất, lao động có chất lượng, có năng suất cao. Trong 

năm 2019, bằng sự cố gắng của cán bộ công nhân viên chức lao động, công đoàn 

công ty đã phối hợp với chính quyền tiếp tục đầu tư trang thiết bị dụng cụ tại nhà 

văn hóa công nhân môi trường với đầy đủ trang thiết bị dụng cụ tập luyện thể thao, 

văn hóa văn nghệ tạo điều kiện cho đoàn viên vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe. 

Trong năm 2019, công nhân viên chức lao động công ty đã có nhiều cố gắng 

trong lao động sản xuất, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính 

trị của đơn vị trong giữ vững cho môi trường đô thị “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”. 

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. 

Cùng với đó, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chăm lo đời sống, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động cũng được đặc biệt quan tâm. Với 
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chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch 

vụ đô thị Sơn La đã làm tốt nhiệm vụ tham gia cùng lãnh đạo công ty xây dựng 

thỏa ước lao động tập thể; quy chế dân chủ; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với 

người lao động; làm tốt việc khảo sát nắm vững tình hình đời sống và thực trạng 

sản xuất kinh doanh làm cơ sở tham gia với chính quyền các cấp sửa đổi cơ chế 

chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tham gia hội đồng tiền lương 

của doanh nghiệp, tham gia với chuyên môn tổ chức nâng lương hàng quý, năm. 

Chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời uốn nắn những sai sót trong việc thực hiện 

các chế độ chính sách, công tác an toàn vệ sinh lao động tại các tổ, đội sản xuất; 

giải quyết các vướng mắc về quản lý tài chính công đoàn và giám sát việc thực hiện 

chế độ chính sách đối với người lao động. Việc trả lương, thưởng cho người lao 

động dựa trên năng suất lao động, mức độ đóng góp và tương đối công bằng, không 

có sự giãn cách giữa các nhóm công việc. Tiền lương bình quân của công nhân viên 

chức lao động trong công ty không ngừng được cải thiện và từng bước nâng cao, 

năm 2019 là 5,5 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2020, tiếp tục phối hợp với 

người sử dụng lao động để tăng lương cho người lao động. 

Cùng với đó, công đoàn công ty phối hợp chặt chẽ với ban giám đốc tìm 

cách đảm bảo việc làm nhằm nâng cao thu nhập, thực hiện các chế độ chính sách 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trang bị bảo hộ lao động, cải 

thiện điều kiện làm việc cho người lao động để họ có điều kiện hoàn thành tốt công 

việc, nhiệm vụ được phân công. Tất cả các lao động trong công ty khi nhận vào làm 

việc đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định. Trong công tác xã hội, từ thiện, công 

đoàn đã tích cực chăm lo các hoạt động xã hội, thăm hỏi giúp đỡ các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị. Trong năm 2019, công đoàn công ty đã hỗ trợ, 

thăm hỏi 108 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, với 

tổng số tiền 105,2 triệu đồng. Chỉ đạo tốt các hoạt động chăm sóc con em công 

nhân lao động vào những dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu với số tiền 92 

triệu đồng, xây dựng Quỹ Khuyến học để động viên giúp đỡ các cháu học sinh giỏi 

với mức từ 100.000 đồng - 300.000 đồng; phát động chương trình gói 600 bánh 

chưng cho công nhân viên chức lao động ăn Tết Kỷ Hợi. Kêu gọi đóng góp, ủng hộ 

cho gia đình chị Bùi Thị Đào - công nhân vệ sinh thuộc Xí nghiệp Môi trường đô 

thị có con mổ tim bẩm sinh với số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra, còn ủng hộ các loại 

quỹ như: Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh với số tiền 9,3 triệu đồng. 

Nhờ làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, trong năm 2019, 

công ty không xảy ra vụ tranh chấp lao động tập thể hay đình công nào, người lao 

động rất phấn khởi, yên tâm gắn bó làm việc với đơn vị. Lực lượng lao động ở 

công ty vẫn được giữ vững và ổn định, không có biến động gì lớn; tình hình sản 

xuất kinh doanh được duy trì và có những chuyển biến đáng kể, người lao động vẫn 

đảm bảo ổn định việc làm, mức thu nhập trong năm được cải thiện, đời sống được 

nâng cao. 
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Ông Ngọc Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết: Được sự 

quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ và Ban giám đốc công ty đã tạo điều kiện để ban 

chấp hành công đoàn hoạt động thuận lợi, góp phần giúp cho doanh nghiệp ổn định 

và phát triển. Tổ chức công đoàn ngày càng ổn định lớn mạnh cả về số lượng và 

chất lượng, phong trào phát triển sâu, rộng, có nề nếp, tổ chức được nhiều hoạt 

động như: Phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao 

thông đường bộ, Luật Lao động, an toàn vệ sinh lao động, tham gia hội diễn văn 

nghệ... Tất cả các hoạt động đó đã đưa phong trào hoạt động công đoàn công ty lên 

một bước mới, đảm bảo cơ bản việc thực hiện các chức năng của tổ chức công 

đoàn. Thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, công ty 

phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng thỏa ước lao động tập thể trên nguyên tắc 

tuân thủ các quy định của pháp luật và những điều khoản có lợi cho người lao 

động. Ngày 07/01/2020, Hội đồng Quản trị công ty đã ký ban hành thỏa ước lao 

động tập thể, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như việc làm và đảm bảo việc 

làm; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và nâng 

lương; an toàn lao động, vệ sinh lao động... Do tính chất đặc thù riêng của từng bộ 

phận trong công ty, trong thỏa ước lao động tập thể, công ty quy định thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với từng bộ phận công tác cho phù hợp với tính chất 

công việc, với điều kiện sản xuất, kinh doanh của công ty và tuân thủ theo quy định 

của Bộ luật Lao động. 

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, công đoàn công ty tham gia 

với chuyên môn trong việc xây dựng và giám sát thang, bảng lương, định mức lao 

động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động theo đúng quy định của 

pháp luật. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa 

ước lao động tập thể. Cùng với đó là kiểm tra việc làm, đời sống, thực hiện chế độ 

đối với người lao động tại một số đơn vị, nhất là những đơn vị khó khăn, vùng sâu, 

vùng xa. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. Chú 

trọng các quy định về an toàn lao động, phát động phong trào “Tuần lễ an toàn lao 

động” trong toàn ngành công thương, coi an toàn lao động là mục tiêu quan trọng 

trong nhiệm vụ của chuyên môn và công đoàn. Động viên công nhân viên chức lao 

động đóng góp xây dựng các quỹ xã hội bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh các hoạt 

động xã hội và chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.  
 

19. Lê Hằng. THỊT BĂM GÓI LÁ NƢỚNG - TINH TẾ TRỌN VỊ / Lê Hằng // 

Du lịch.- Ngày 23/7/2020.- Số 48.- Tr.14. 
 

Ngƣời Thái thích ăn những món nƣớng, vì vậy, các loại thịt từ côn trùng 

cho tới tôm, cá, gà, bò... thƣờng đƣợc chế biến bằng phƣơng pháp nƣớng. 

Theo tiếng Thái, nếu nƣớng trên lửa, than hồng gọi là chí hoặc pỉnh; nƣớng 

vùi trong tro nóng gọi là pho. Món thịt gói lá nƣớng là món ăn hàng ngày, tùy 

từng loại thịt lợn, trâu, bò... mà cho các loại gia vị khác nhau nhƣ muối, ớt, 

hành, mì chính, ớt, tỏi, gừng, sả, mắc khén... 
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Một trong các bí quyết để chế biến nhiều món ăn nổi tiếng của người Thái là hoàn 

toàn không dùng dầu mỡ, chỉ chú trọng tới việc phối trộn, tẩm ướp gia vị một cách hài 

hòa. Sau đó gói vào các loại lá rồi đồ hoặc nướng, giúp món ăn tăng được mùi vị và độ 

ngậy của thịt. Đặc biệt, gói lá cũng chính là phương pháp chú trọng đến sự bổ dưỡng và ít 

gây tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. 

Món thịt băm nướng của người Thái là một món ăn ngon, cách chế biến cũng rất 

đơn giản. Nguyên liệu là phần thịt vai có cả nạc và mỡ, như vậy khi nướng mới không bị 

khô và có độ thơm ngậy kết hợp với các gia vị đặc trưng. Thịt được băm nhỏ, đem ướp 

với mắc khén, hành tươi, hành khô vừa đủ để tạo mùi thơm và giúp giữ được sự nguyên 

chất của thịt lợn. Hạt mắc khén sử dụng lúc tươi là thơm ngon nhất; để dùng được quanh 

năm bà con đem phơi hoặc hong khô trên bếp, khi dùng đem xay vỡ để dậy mùi thơm... 

Sau khi ướp thịt với các loại gia vị chừng mươi phút thì đem bọc kín lại bằng vài 

lớp lá rong tươi rồi kẹp vỉ nướng trên bếp than hoa. Lưu ý nên gói từ 2 đến 3 lá dong để 

khi nướng thịt không bị bung ra. Khi nướng điều chỉnh lửa than sao không quá to tránh 

làm cháy lá dong, lật vỉ đều tay để cho thịt chín vàng nhưng lớp lá rong chỉ cháy khô bên 

ngoài. Thông thường, món thịt băm nướng khoảng 30 phút chín. Thịt róc khỏi lá, mùi 

thơm của các loại gia vị làm nổi bật lên hương vị của món ăn. Món thịt băm nướng rất 

đơn giản mùi thơm quyến rũ của những gia vị quyện với vị ngọt của thịt làm hài lòng 

những du khách khó tính nhất. Đặc biệt món này ăn kèm với xôi nếp nương là ngon và rất 

chuẩn vị. 

Có thể nói, các món ăn được chế biến từ phương pháp gói lá luôn giúp món ăn có 

được vị độc đáo và hơn hẳn cách chế biến khác. Món thịt gói lá nướng thường được 

người Thái chế biến đãi khách những dịp tổ chức gặp mặt để tạo nên tình đoàn kết trong 

cộng đồng. 

Nếu du khách có dịp ghé qua Mộc Châu, đừng quên thưởng thức món thịt lợn băm 

nướng lá thơm ngon, đậm đà của người Thái tại các bản du lịch cộng đồng và có thể 

thưởng thức thêm các món ăn dân tộc hấp dẫn khác như gà nướng mắc khén, cá nướng 

ống tre, gà mọ, cá nướng pỉnh tộp... 
 

20. Thanh Thủy. DÂNG HƢƠNG TƢỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ 

TÂY TIẾN / Thanh Thủy // Tạp chí Làng nghề Việt Nam.- Ngày 24/7/2020.- Số 16.- 

Tr.7. 
 

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7, năm 2020, với tinh thần “Uống nƣớc nhớ 

nguồn - Ăn quả nhớ ngƣời trồng cây”, với tấm lòng thành kính và biết ơn những 

anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhân dịp kỷ 

niệm 73 năm ngày Thƣơng binh liệt sỹ, đại diện Ban Liên lạc Truyền thống Tây 

Tiến tổ chức dâng hƣơng, tƣởng niệm, viếng các anh hùng liệt sỹ thuộc Trung đoàn 

52 Tây Tiến đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại các điểm di tích ở 

Hòa Bình và Sơn La. 

Chương trình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp trên hành cung Tây Bắc của Tổ quốc, một mặt trận 
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đặc biệt quan trọng mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giao nhiệm vụ cho đoàn quân 

Tây Tiến, sau này là Trung đoàn 52 Tây Tiến, đã diễn ra trong hai ngày 18 và 19, tháng 

7 năm 2020. Gần 50 thành viên trong Ban Liên lạc Truyền thống Tây Tiến đều là con 

em của các cựu chiến binh Tây Tiến đã đi dâng hương tại 5 điểm di tích gắn với đoàn 

binh Tây Tiến. Đó là các tượng đài tưởng niệm liệt sỹ ở Dốc Kẽm, Dốc Cun, Tượng đài 

liệt sỹ Tây Tiến ở Thượng Cốc, Nghĩa trang liệt sỹ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; 

Khu di tích Quốc gia Lâm Viên Bia Tây Tiến ở Mộc Châu, Sơn La. Đây là hoạt động 

thường niên diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ đã được các cụ cựu chiến 

binh Tây Tiến duy trì hơn 3 thập kỷ qua và đã trao lại cho thế hệ con cháu tiếp nối 

truyền thống khi các cụ tuổi đã cao, không còn đủ sức khỏe và ra đi dần dần. Ban Liên 

lạc Truyền thống Tây Tiến gồm các con em cựu chiến binh Tây Tiến đã duy trì các hoạt 

động theo hướng tri ân và khuyến học. Hàng năm, Ban Liên lạc tổ chức dâng hương anh 

linh các anh hùng liệt sỹ và quan tâm tặng quà cho thầy và trò các trường mang tên Tây 

Tiến. Điều đặc biệt năm nay, thành viên đoàn dâng hương không chỉ có các con, cháu 

cựu chiến binh Tây Tiến mà đã có cả các chắt. Như vậy, truyền thống Tây Tiến đã được 

lan tỏa, nối dài đúng như nguyện vọng của các cụ. Cùng với các nghi lễ dâng hương 

tưởng niệm anh linh liệt sỹ, Ban Liên lạc Truyền thống Tây Tiến đã tặng quà mừng khai 

giảng và 5 thùng sách, truyện thiếu nhi nhằm trang bị thêm cho các thư viện Trường tiểu 

học và Trung học cơ sở Tây Tiến ở Thượng Cốc tỉnh Hòa Bình, Trường Mẫu giáo Tây 

Tiến, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Tiến ở Mộc Châu, Sơn La. Sau khi đi 

dâng hương liệt sỹ và trao quà khuyến học, đại diện Ban Liên lạc Truyền thống Tây 

Tiến đã đi thăm hai cụ cựu chiến binh Tây Tiến già yếu tại Hòa Bình. Cụ Hy và cụ 

Nhân từng nhiều năm tham gia các hoạt động của cựu chiến binh Tây Tiến, nay đã trên 

95 tuổi. Mặc dù ốm đau, bệnh tật, nhưng nhắc đến Tây Tiến, các cụ đều rưng rưng cảm 

động, đọc thuộc lòng bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Kế hoạch hàng năm, 

Ban Liên lạc cử đại diện đi thăm các cụ Tây Tiến còn ít ỏi ở địa bàn Hà Nội và các tỉnh 

lân cận. Năm nay, Ban Liên lạc Truyền thống Tây Tiến sau nhiều chuyến đi tặng quà là 

áo ấm, sách vở, thiết bị học tập, máy phát điện cho điểm cao nhất của các trường mang 

tên Tây Tiến ở Sài Khao, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm trước, giờ 

tiếp tục khảo sát phối hợp với địa phương chọn địa điểm để xây dựng Bia tưởng niệm 

chiến sỹ Tây Tiến tại Sài Khao. Chương trình này đang được khởi động, kêu gọi sự 

đóng góp sức lực và tiền của trong đội ngũ con em Tây Tiến, dự kiến sẽ hoàn thành vào 

cuối năm 2020. 
 

21. Tuệ Linh. MƢỜNG BÖ HƢỚNG TỚI NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO / Tuệ 

Linh // Trang trại Việt.- Tháng 7/2020.- Số 109.- Tr.43. 
 

Không “ngủ quên” với thành tích đã đạt đƣợc, xã Mƣờng Bú - xã nông 

thôn mới đầu tiên của huyện Mƣờng La (Sơn La), tiếp tục hƣớng tới nông 

thôn mới nâng cao vào năm 2025. 

Có mặt tại Mường Bú vào những ngày này, hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt 

gặp là những chiếc xe máy của bà con đang chở đầy ắp những trái xoài khủng từ 
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các nhà vườn hướng ra Quốc lộ 279D để bán cho tiểu thương. Hỏi ra mới biết đây 

là loại xoài mấy năm nay đã được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài... 

Bà Lò Thị Thuận - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nông 

thôn mới xã Mường Bú, chia sẻ: “Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng 

nhờ có sự đồng hành giữa huyện Mường La với các hợp tác xã trong hoạt động 

quảng bá, xúc tiến thương mại, nhân dân Mường Bú vẫn có một vụ xoài bội thu”. 

Đích đến trong xây dựng nông thôn mới là cải thiện và nâng cao đời sống 

của nhân dân. Bởi vậy, xã Mường Bú không những tập trung phát triển hạ tầng 

nông thôn mà còn tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ 

chức mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân 

ứng dụng vào sản xuất. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả ở Mường Bú là 1.182ha. 

Trong đó, cây chuối 587,9ha; xoài 217,5ha, táo 74,2ha, mít 42,1ha, 21,2ha vải thiều 

và cây bưởi 24,5ha... 

Hiện, xã Mường Bú có 5 hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng 

hóa với nhân dân. Từ đầu năm đến nay, các hợp tác xã trên địa bàn xã Mường Bú, 

như: Hưng Thịnh, Đoàn Kết, Đảo Ngọc, Nông nghiệp Mường Bú đã xuất khẩu 

1.154 tấn xoài sang thị trường Trung Quốc. 

Nhờ vậy, Mường Bú đã xuất hiện nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng trăm 

triệu đồng mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở Mường Bú giảm xuống còn 3,8%. Thu nhập 

bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm. 

Bà Lò Thị Thuận thông tin thêm: “Năm 2020, xã Mường Bú có 2 bản Nang 

Phai, Văn Minh và Tiểu khu 1 đăng ký bản nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, bản 

Nang Phai đã hoàn thành 11/12 tiêu chí bản nông thôn mới kiểu mẫu. Từ nay đến 

cuối năm, hoàn thành nốt tiêu chí giao thông sẽ đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu. 

Bản Văn Minh hoàn thành 7/12 tiêu chí. Tiểu khu 1 hoàn thành 8/12 tiêu chí. Các 

tiêu chí còn lại, cấp ủy, chính quyền xã và nhân dân đang nỗ lực hoàn thành”. 

Dẫn chúng tôi đi thăm tuyến đường nội bản, ông Lèo Văn Ký, Bí thư Chi bộ 

bản Nang Phai, phấn khởi bảo: “Bản Nang Phai phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu 

mẫu trong năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu đó, chi bộ và ban quản lý bản đang 

cùng với bà con nâng cấp, mở rộng 5 tuyến đường chính trong bản. Chỉ cần hoàn 

thành 5 tuyến đường này, bản sẽ đạt 12/12 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

Trong thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, xã 

Mường Bú đề nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung 

tâm xã lên 4 bản vùng cao: Pá Tong, Pá Po, Thẳm Xúm, Bó Cốp với chiều dài 

9,1km. Tuyến đường từ bản Văn Minh lên bản Nà Nong với chiều dài 3,5km. Đồng 

thời, tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng, sản xuất cho nhân dân.  
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