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01. Mỹ Linh. CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA: XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO 
ĐỘNG HÀI HÒA GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH / 
Mỹ Linh // Tạp chí lao động xã hội.- Ngày 1-15/8/2020.- Số 628.- Tr. 86-87. 
 

Với việc luôn quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người 
lao động, phát huy dân chủ cơ sở, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho cán bộ công nhân viên, Công ty Thủy điện Sơn La đã 
xây dựng được môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, quan hệ lao động hài 
hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

PHÁT HUY DÂN CHỦ CƠ SỞ, THỰC HIỆN TỐT CÁC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI 
NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Công ty Thủy điện Sơn La được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy 
Thủy điện Sơn La có công suất 2.400MW và Nhà máy Thủy điện Lai Châu có công 
suất 1.200MW. Hai nhà máy thủy điện đều ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, địa bàn 
hoạt động, quản lý trải rộng trên địa bàn 3 tỉnh miền núi Tây Bắc với khoảng cách 
giữa 2 nhà máy thủy điện là 350km; địa điểm đóng quân phân tán ở 3 khu vực: 
Thành phố Sơn La, huyện Mường La và tỉnh Lai Châu. Lưu vực quản lý vùng lòng 
hồ của hai nhà máy có diện tích rộng trên 300km2. Đường giao thông đi lại còn rất 
nhiều khó khăn. Tính đến cuối năm 2019, tổng số cán bộ công nhân viên của công 
ty là 322 người, trong đó nam 264 người, chiếm 82%; nữ 58 người, chiếm 18%. Số 
cán bộ công nhân viên có trình độ đại học, trên đại học, cao đẳng chiếm hơn 50%. 

Trước những đặc thù trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều kiện làm 
việc còn nhiều khó khăn, vất vả của đơn vị nói trên, Ban lãnh đạo Công ty Thủy 
điện Sơn La luôn quan tâm đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định cho người lao 
động, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân 
viên. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ công nhân viên như tiền lương, tiền 
thưởng, chế độ trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyết toán bảo hiểm xã 
hội hàng tháng, chế độ ốm đau, thai sản... đảm bảo đúng, đủ và kịp thời theo quy 
định của Nhà nước, hướng dẫn của EVN. 

Tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên được chi trả theo đúng quy 
chế phân phối tiền lương và luôn được điều chỉnh phù hợp với thực tế sản xuất của 
công ty trong từng giai đoạn. Quy chế phân phối tiền lương được sửa đổi, bổ sung 
kịp thời, đảm bảo nguyên tắc làm công việc gì hưởng lương công việc đó. Công ty 
cũng đã từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý lao động, phân phối tiền lương gắn 
với việc đánh giá chỉ tiêu KPIs, đánh giá hiệu quả công việc của từng cán bộ công 
nhân viên để phân bổ tiền lương hợp lý và có sự động viên, khuyến khích người lao 
động. Năm 2019, tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên toàn công ty 
khoảng hơn 17 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân 22,36 triệu đồng/tháng. Chỉ 
tính đến cuối tháng 10 năm 2019, công ty đã chi trả tiền bồi dưỡng bằng hiện vật 
cho các công nhân đang làm việc tại 2 nhà máy có tiếp xúc với yếu tố độc hại 1 
tháng/lần theo quy định của pháp luật là 1.761 người với tổng số tiền hơn 422 triệu 
đồng. 
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Công đoàn công ty phối hợp với chuyên môn tổ chức các buổi thảo luận góp 
ý, bổ sung các nội dung của thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), quy chế thực hiện dân chủ tại cơ sở và các quy 
chế liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động nhằm đảm bảo quyền và 
lợi ích chính đáng của người lao động trong công ty phù hợp với các quy định của 
pháp luật, của tập đoàn cũng như đặc điểm hoạt động sản xuất của đơn vị. Năm 
2019, công đoàn công ty đã tham gia nghiên cứu, góp ý kiến đề xuất ban hành quy 
định phân phối tiền lương và thu nhập khác, quy định đối thoại định kỳ tại nơi làm 
việc; phối hợp cùng chuyên môn hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội nghị người lao 
động cấp phòng/phân xưởng; tổ chức thành công hội nghị đại biểu người lao động 
cấp công ty và triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. Công đoàn còn thực 
hiện chức năng giám sát, bảo đảm quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế được 
thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Các hoạt động đối thoại, hội nghị người lao động 
được triển khai hiệu quả, phát huy dân chủ nên chất lượng các cuộc đối thoại, các 
đóng góp xây dựng nội quy, quy chế được nâng cao. 

Bên cạnh đó, công đoàn công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua và 
triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao 
động, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và giao 
lưu với các đơn vị ngoài, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động như 
Giải Bóng đá huyện Nậm Nhùn lần thứ IV năm 2019; tham gia hội thao công đoàn 
EVN và đạt giải khuyến khích đôi nam nữ. Công đoàn công ty đã tham gia cuộc thi 
ảnh Nét đẹp Công đoàn và người lao động với bức ảnh có chủ đề “Ấm tình mùa lũ” 
và đạt giải nhất cuộc thi. Công ty cũng duy trì tổ chức 2 bếp ăn tập thể và căng tin ở 
Mường La, Lai Châu để phục vụ ngày 3 bữa ăn đảm bảo chất lượng, số lượng và an 
toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động. 

Việc sử dụng quỹ phúc lợi và khen thưởng; quỹ tương trợ xã hội của công ty 
phù hợp, kịp thời và phát huy hiệu quả, như: Chi khen thưởng trong các phong trào 
thi đua, các hoạt động phong trào của cán bộ công nhân viên, chi tặng quà người 
lao động nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành điện, Tết Nguyên đán, 30/4, 
1/5; hỗ trợ gia đình người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiên tai, cán 
bộ công nhân viên bị mắc bệnh hiểm nghèo; thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân 
viên đã về hưu nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức đón xuân cho cán bộ công nhân 
viên trực sản xuất; chi cho các hoạt động xã hội từ thiện. Các khoản chi đảm bảo 
theo đúng quy chế của công ty đã ban hành tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng 
hái thi đua lao động sản xuất trong toàn thể cán bộ công nhân viên  trong đơn vị. 

TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG 
NHÂN VIÊN 

Hàng năm, công ty đều xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở 
thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ công nhân viên, khuyến khích 
người lao động chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật, tham gia xây dựng, thực thi 
pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa quản lý nội bộ của công 
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ty, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, kỷ luật lao động 
trong toàn đơn vị. 

Các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách đối với người 
lao động được chú trọng tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên  
trong công ty gồm: Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo 
hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành; nội quy lao động của EVN và của 
công ty; thỏa ước lao động tập thể; quy chế phân phối tiền lương của công ty; phổ 
biến tình hình tai nạn lao động ở các đơn vị trong EVN và rút kinh nghiệm các vụ 
tai nạn lao động để có bài học thiết thực, quý báu; tuyên truyền, tập huấn, phổ biến 
kiến thức về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. 

Cùng với đó, công ty còn tổ chức phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
Nhà nước, của Tập đoàn và Công đoàn EVN đến toàn thể người lao động như: Kế 
hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 17/7/2019 của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt 
động truyền thông của EVN trong tình hình mới”; tuyên truyền, phổ biến về văn 
hóa doanh nghiệp và các quy tắc ứng xử của EVN cũng như của Công ty Thủy điện 
Sơn La. Công đoàn công ty tập trung tuyên truyền các nội dung về Đại hội Công 
đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các nghị quyết và văn 
bản của Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để toàn thể 
cán bộ công nhân viên công ty có thể nắm bắt, tạo niềm tin, sự yên tâm, phấn khởi 
của người lao động. 

Đặc biệt, năm 2019 là năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam kỷ niệm 65 năm 
Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, công đoàn đơn vị đã phối hợp cùng 
chuyên môn tổ chức “Ngày hội văn hóa” của Công ty Thủy điện Sơn La với các 
hoạt động Team Building với chủ đề “Kết sức mạnh - Nối niềm tin” và thi tìm hiểu 
văn hóa truyền thống để lan tỏa những giá trị văn hóa, truyền thống của EVN. 

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện vào các giờ sinh hoạt 
đầu giờ sáng tại các đơn vị, thông qua các cuộc họp giao ban, buổi tập huấn về 
pháp luật, gửi ấn phẩm, văn bản, tờ rơi, tờ gấp... tới từng phòng ban, đơn vị và 
người lao động; thông tin qua bảng tin, panô, áp phích. Nội dung tuyên truyền tập 
trung vào những nội dung thiết thực, có trọng tâm, ngôn ngữ biểu đạt được đơn 
giản hóa, dễ hiểu, dễ nhớ. Đa số cán bộ công nhân viên của công ty đều chủ động, 
tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, 
các quy định mới được ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, tự giác 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của EVN và công ty 
trong thực thi công việc. 

Nhìn chung, môi trường làm việc tại Công ty Thủy điện Sơn La là thân 
thiện, đoàn kết, quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Nhờ có công ăn việc làm ổn 
định, thu nhập khá, các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ nên tư tưởng của 
cán bộ công nhân viên ổn định, yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, hăng say 
lao động sản xuất; sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và sự điều động theo yêu cầu sản 
xuất của đơn vị. Năm 2019, Công ty Thủy điện Sơn La đã hoàn thành xuất sắc các 
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chỉ tiêu sản xuất được tập đoàn giao, sản lượng điện phát của 02 nhà máy là 
9.246,23 tỷ Kwh, đạt 100,06% kế hoạch tập đoàn giao. Các máy móc, thiết bị công 
nghệ luôn được sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo tiến độ chất lượng và luôn sẵn sàng 
cho việc huy động công suất theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Quốc gia; nộp 
ngân sách Nhà nước 3.007,42 tỷ đồng. Quá trình sản xuất luôn đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho người và thiết bị.  
 

02. Thanh Ngân. ĐẶT TÊN CHO XOÀI, YÊN CHÂU THU NGOẠI TỆ / 
Thanh Ngân // Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/8/2020.- Số 196.- Tr.7. 

 

Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nông dân huyện 
Yên Châu (Sơn La) đã cho “ra lò” những quả xoài tươi thơm ngon, ngọt 
lịm và an toàn. Với hương vị thơm ngon đó, xoài tượng da xanh khổng lồ 
của Yên Châu không chỉ đường hoàng vào các siêu thị lớn trong nước mà 
còn “cất cánh” bay sang trời Tây. 

XOÀI CÓ MÃ ĐỊNH DANH 

Tháng 5/2020, huyện Yên Châu đã tổ chức xuất khẩu 30 tấn xoài đầu tiên 
trong năm nay sang Trung Quốc theo đường chính ngạch. Những tác động của 
dịch Covid-19 đã không làm khó hành trình chinh phục những thị trường mới 
của trái xoài khổng lồ đất Yên Châu. 

Huyện Yên Châu có hơn 2.700ha xoài, trong đó hơn 170ha có mã vùng 
trồng đi các nước và gần 130ha được cấp chứng chỉ VietGAP. Năm nay, gần 
900ha xoài của huyện cho thu hoạch, sản lượng đạt gần 13.000 tấn quả, trong đó 
có hơn 3.200 tấn đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu. 

Trong lộ trình phát triển cây xoài nói riêng, cây ăn quả nói chung, huyện 
Yên Châu đặc biệt quan tâm tới vấn đề thị trường. Nói như ông Hà Như Huệ - 
Chủ tịch UBND huyện, thì yếu tố thị trường nắm giữ “vận mệnh” của cây ăn 
quả. Cây ăn quả có phát triển được hay không phụ thuộc rất nhiều đến thị 
trường. Mà để thị trường chấp nhận thì vấn đề chất lượng lại phải đặt lên hàng 
đầu. Sở dĩ diện tích cây ăn quả của huyện Yên Châu tăng “phi mã” như thời gian 
vừa qua là nhờ huyện làm tốt vấn đề này. 

Ưu tiên nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa nói chung, sản phẩm xoài 
nói riêng, huyện Yên Châu tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người 
dân sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ. Thông qua các lớp tập huấn, chuyển 
giao, người trồng xoài trong huyện mạnh dạn áp dụng vào trồng, chăm sóc, thu 
hái xoài. 

Với hướng đi đúng đắn, trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất 
xoài tập trung tại các xã vùng thấp, dọc theo Quốc lộ 6. Trên cơ sở đó, huyện 
Yên Châu chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, Trung ương 
cấp giấy chứng nhận VietGAP và mã số vùng trồng cho diện tích xoài trên địa 
bàn. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp của huyện có sản phẩm xoài đạt chất lượng 
được cấp giấy chứng nhận VietGAP, diện tích lên đến hơn 100ha. 
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“Việc cấp mã số vùng trồng cho cây xoài rất quan trọng. Tuy nhiên, điều kiện 
để được cấp mã số vùng trồng khá khắt khe. Sản phẩm xoài được cấp mã số vùng 
trồng phải đảm bảo về diện tích, liền vùng, liền khoảnh và phải đảm bảo được trồng, 
chăm sóc theo quy trình VietGAP hay sản xuất theo hướng hữu cơ” - ông Huệ nhấn 
mạnh. 

ĐƯA XOÀI “XUẤT NGOẠI” 

Từ chỗ chỉ quen với việc canh tác kiểu truyền thống, đến nay người dân 
huyện Yên Châu đã biết cách làm ra nông sản sạch để xuất khẩu. Đó là sản phẩm 
xoài tượng da xanh khổng lồ. Thứ quả thơm ngon, an toàn này đã được xuất khẩu ra 
thị trường các nước khó tính như: Australia, Mỹ... Người trồng xoài Yên Châu cảm 
thấy vinh dự và tự hào, khi sản phẩm xoài do chính tay mình chăm bón, đã có mặt ở 
thị trường nước ngoài. Yên Châu là huyện đầu tiên của tỉnh Sơn La xuất khẩu xoài 
sang thị trường Úc. 

Ông Hà Như Huệ vui vẻ cho biết: Những năm gần đây, huyện Yên Châu 
thường xuyên tổ chức xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về nông sản sạch, trong đó có 
sản phẩm xoài. Hàng năm, ngoài tổ chức ngày hội xoài, huyện còn tạo điều kiện cho 
các hợp tác xã, nông dân trong huyện tham gia các hội chợ, bán hàng tại các siêu thị 
lớn ở Hà Nội. Đã có nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội lên Yên Châu tìm hiểu, ký kết 
hợp đồng tiêu thụ, xuất khẩu xoài với các hợp tác xã trên địa bàn. Huyện đứng ra làm 
trung gian, còn doanh nghiệp tự thỏa thuận, ký kết hợp đồng xuất khẩu xoài với các 
hợp tác xã. 

Theo ông Hà Văn Sơn - Giám đốc Hợp tác xã an toàn Chiềng Hặc (xã Chiềng 
Hặc, huyện Yên Châu), thị trường các nước Úc, Mỹ khá khó tính, đòi hỏi rất cao về 
tiêu chuẩn và chất lượng các mặt hàng nông sản nói chung, sản phẩm xoài nói riêng. 
“Để có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường, chúng tôi phải rất nỗ lực. Trong 
quá trình chăm sóc vườn xoài, chúng tôi chỉ sử dụng phân hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh 
học. Việc bao trái xoài cũng được hợp tác xã thực hiện nghiêm túc, 22ha xoài của 
hợp tác xã đã được cấp mã số vùng trồng” - ông Sơn cho hay. 

“Thời gian tới, huyện Yên Châu tiếp tục chỉ đạo các xã vận động người dân 
trồng, chăm sóc xoài theo hướng hữu cơ, VietGAP. Việc sản phẩm xoài Yên Châu 
“cất cánh” sang trời Tây có ý nghĩa quan trọng. Nó không chỉ tạo động lực cho 
người trồng xoài tích cực hơn trong việc chăm sóc, mà còn góp phần nâng cao vị thế 
xoài Yên Châu. Đồng thời, nó cũng góp phần kích thích tiêu thụ sản phẩm xoài Yên 
Châu ở thị trường trong nước” - ông Huệ nói. 

 

03. Nguyễn Nga. SƠN LA: THU NỘP NGÂN SÁCH HƠN 187 TỶ ĐỒNG TỪ ĐẤU 
GIÁ ĐẤT / Nguyễn Nga // Nông thôn ngày nay.- Ngày 17/8/2020.- Số 197.- Tr.12. 
  

 Theo số liệu tổng hợp từ Sở Tài nguyên Môi trường Sơn La, từ đầu năm tới 
nay, toàn tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 11,76ha đất; thu nộp ngân sách Nhà 
nước hơn 187 tỷ đồng. 
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Thực hiện kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu, năm 2020, tỉnh 
Sơn La dự kiến giao đất, đấu giá quyền sử dụng tại 155 khu đất, tổng diện tích 
94,4ha. 

Thực hiện nhiệm vụ trên, các huyện, thành phố đã thành lập tổ công tác rà 
soát, xác định quỹ đất. Trên cơ sở các khu đất dự kiến tạo quỹ đất và quy hoạch 
chi tiết được phê duyệt, tổ công tác rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng khu cho phù hợp với 
quy hoạch của Luật Đất đai, Luật Xây dựng. 

Kết quả, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng được 
65,26/94,4ha, đạt 69,13% diện tích theo chỉ tiêu kế hoạch. Đã tổ chức đấu giá 
thành công 11,76ha, thu nộp ngân sách hơn 187 tỷ đồng. 

Hiện, có 60 khu đất, diện tích 53,4ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, 
đang thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, xây dụng cơ sở 
hạ tầng trước khi đấu giá. 

24 khu đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp, xử lý theo Nghị định 
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý 
tài sản công, các huyện, thành phố và các đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng tài 
sản đang thực hiện theo phương án sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy định. 64 
khu đất đang tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng. 

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong năm 2020, thời gian tới, các huyện 
thành phố sẽ tiếp tục tập trung xây dựng phương án tổ chức đấu giá các khu đất 
đã hoàn thiện xong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ 
thuật. Kịp thời bố trí vốn hoặc ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng để bồi 
thường về đất đai, tài sản cho các đối tượng bị ảnh hưởng; đồng thời, có vốn để 
đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu khai thác quỹ đất. 

Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở ngành đơn 
vị, tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, trình UBND 
tỉnh phê duyệt. Thường xuyên hướng dẫn các huyện thành phố hoàn thiện hồ sơ 
thu hồi đất trình UBND tỉnh thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy 
định. Hướng dẫn các huyện thành phố tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện. 
 

04. Nhật Minh. BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG 
DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ Ở SƠN LA / Nhật Minh // Tạp chí Lao động 
và Xã hội.- Ngày 16-31/8/2020.- Số 629.- Tr. 95-96. 

 

Công tác an toàn, vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhằm tạo môi trường làm việc cho người lao động lành mạnh, an 
toàn, giảm thiểu nguy cơ về tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp, 
góp phần bảo đảm tính mạng, sức khỏe người lao động, thúc đẩy phát triển 
sản xuất kinh doanh bền vững cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, những 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 18 năm 2020 7

năm qua, tỉnh Sơn La đã và đang đặc biệt chú trọng các biện pháp đảm bảo 
an toàn lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh Sơn La có khoảng trên 3.200 doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tạo việc làm cho trên 57.000 lao động, trong đó được ký kết 
hợp đồng lao động khoảng 52.323 lao động, chiếm 91,7% tổng số lao động. Các 
doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng, 
khai thác khoáng sản, chế biến nông - lâm sản... 

 Để đảm bảo phát triển bền vững, hằng năm, tỉnh đã xây dựng, ban hành 
các văn bản, chương trình, kế hoạch về an toàn vệ sinh lao động nhằm tăng 
cường sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của người sử dụng lao động, người 
lao động và toàn xã hội trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an 
toàn vệ sinh lao động. Các sở, ngành của tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các quy 
định về hợp đồng lao động; phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện an toàn lao 
động trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hướng dẫn chuyên môn về công tác huấn 
luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động; tổng hợp, báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động và tình 
hình tai nạn lao động, trên cơ sở đó ban hành thông báo, phân tích nguyên nhân, 
đánh giá tình hình tai nạn lao động để các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, doanh nghiệp cùng rút kinh nghiệm và thực hiện các biện pháp bảo 
đảm an toàn lao động, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động. Đồng thời thực 
hiện lồng ghép chuyên đề về công tác an toàn vệ sinh lao động vào các chương 
trình bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên các ngành, đoàn thể, 
đặc biệt là lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra an 
toàn lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã; triển khai Dự án “Tăng 
cường an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Chương trình Mục tiêu giáo dục 
nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2018”. 

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội và các sở, ngành liên quan và với khẩu hiệu “An toàn là bạn, tai nạn là 
thù”, các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh đã chú ý 
cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động. 

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bảo Minh (huyện Sông Mã) là một điển 
hình trong đảm bảo an toàn lao động cho thành viên. Hợp tác xã Bảo Minh được 
thành lập từ tháng 3/2018, có 11 thành viên chính thức. Với tổng diện tích 36ha, 
hợp tác xã tập trung canh tác một số cây trồng chủ lực là nhãn lồng VietGAP, 
xen canh là những loại cây ăn quả hiệu quả cao như bưởi diễn, cam... 

Ngay từ khi thành lập, hợp tác xã đã xác định khoa học kỹ thuật, chất 
lượng nguồn nhân lực và việc thực hiện tốt quy định về an toàn vệ sinh lao động 
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là chìa khóa thành công, tạo động lực cho sản xuất, đem lại những lợi ích lâu dài 
cho thành viên, hộ nông dân liên kết. Vì vậy, 100% cán bộ và thành viên hợp tác 
xã được tập huấn và trang bị đầy đủ về kỹ thuật sản xuất và các quy định về sản 
xuất an toàn và an toàn lao động. Không chỉ được chuyển giao về công nghệ, 
thành viên hợp tác xã cũng được trang bị các kỹ thuật sản xuất mới, đảm bảo 
hiệu quả, an toàn. 

Bên cạnh đó, sản xuất theo chuỗi là một trong những nền tảng quan trọng 
để Hợp tác xã Tâm Tín (Gia Phù, Phù Yên, Sơn La) bảo đảm được yếu tố an 
toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh. 

Hợp tác xã Tâm Tín chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế 
biến cây lâm nghiệp và một số ngành nghề khác. Đến nay, hợp tác xã đã kết nối 
sản xuất theo chuỗi, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa 
phương. 

Trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lâm sản, hợp tác xã đã ký hợp đồng 
với các hộ dân địa phương để thuê đất. Người dân cũng tham gia trồng rừng sản 
xuất nhằm tăng thu nhập. Hiện hợp tác xã liên kết với gần 100 hộ dân thực hiện 
chăm sóc hơn 200ha rừng sản xuất, chủ yếu là cây gáo vàng, loại cây có chu kỳ 
kinh doanh ngắn, khả năng tái sinh cao, thu hoạch 4 - 5 lứa một lần trồng. 

Theo tính toán của hợp tác xã, sau 5 năm trồng, cây gáo vàng cho thu 
hoạch khoảng 600m3/ha, trị giá khoảng 600 triệu đồng. Cây gáo vàng được sử dụng cho 
nhiều mục đích khác nhau, cây từ 1 - 4 năm dùng làm nguyên liệu sản xuất than, giấy; 
cây lâu năm dùng sản xuất đồ gỗ nội thất, vật liệu xây dựng. 

Bên cạnh đó, hợp tác xã còn trồng thêm giống cây tếch lai (giống ghép 
gen của Canada) tại một số xã trên địa bàn huyện nhằm phục vụ xuất khẩu. 

Để phục vụ sản xuất, hợp tác xã đã mở 16km đường trục chính vào khu 
sản xuất tại bản Nà Mạc (xã Gia Phù), đồng thời xây dựng xưởng chế biến bóc 
ván ép và liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra ở trong và ngoài tỉnh. 

Nghề chế biến gỗ bóc đã và đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho 
nhiều lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển của hợp tác xã. Để bảo 
đảm phát triển bền vững, yếu tố an toàn lao động được hợp tác xã hết sức chú 
trọng. 

Hầu hết thành viên, người lao động trong hợp tác xã đều trải qua các lớp 
đào tạo về chuyên môn và an toàn vệ sinh lao động. Những kiến thức, kỹ năng 
về vận hành máy móc, an toàn vệ sinh lao động đều được trang bị cụ thể từ lý 
thuyết đến thực hành nhằm bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả. 

Theo ban giám đốc hợp tác xã, do đặc thù môi trường làm việc của người 
lao động có nhiều bụi và tiếng ồn, công việc thường xuyên tiếp xúc với máy cắt, 
xẻ, bóc gỗ... với cường độ cao, chỉ cần một chút sơ sẩy là tai nạn lao động có thể 
xảy ra. Chính vì vậy, trang bị kiến thức, đồ bảo hộ như khẩu trang, nút tai chống 
ồn, găng tay bảo hộ là hết sức cần thiết. 
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Bên cạnh đó, hợp tác xã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, tuyên truyền, 
yêu cầu người lao động chú ý mang đầy đủ bảo hộ lao động sau khi được trang 
bị và chú trọng các bước thực hiện sản xuất nhằm bảo đảm an toàn lao động. 
Chính vì vậy, từ khi thành lập đến nay, hợp tác xã chưa để xảy ra vụ tại nạn 
đáng tiếc nào. 

Anh Lê Văn Đắc, người lao động trong hợp tác xã cho biết, công việc 
trong xưởng tương đối vất vả, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi gỗ và tiếng 
ồn, song anh và mọi người đều được trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động. Anh 
cũng được cử đi tập huấn tại một doanh nghiệp nên nắm được các yêu cầu về an 
toàn lao động, từ đó làm việc cẩn thận hơn, hạn chế xây xát tay chân hoặc để 
xảy ra những tai nạn nặng. 

Do hoạt động trong ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn lao động  
nên hợp tác xã chú trọng tuyển lao động lâu năm để bảo đảm kinh nghiệm, từ đó 
ký kết hợp đồng lao động rõ ràng. Nếu chẳng may tại nạn xảy ra, người lao động 
vẫn được hưởng chế độ về bảo hiểm tai nạn lao động, từ đó giúp họ vững vàng 
tâm lý trong quá trình làm việc. 

Không chỉ phát triển khai thác và chế biến lâm nghiệp, hợp tác xã còn liên 
kết với doanh nghiệp sản xuất vải sợi ở Hà Nội phát triển mô hình trồng cây gai 
xanh. Hiện hợp tác xã đã ký hợp đồng với doanh nghiệp trồng 50ha cây gai xanh 
tại huyện Phù Yên. 

Do hợp đất, hợp khí hậu, cây gai xanh phát triển rất tốt. Cứ sau 2 - 3 tháng 
trồng là cho thu hoạch và từ lứa thứ 2 trở đi cho thu hoạch sau 40 - 50 ngày. 
Trung bình 1ha cây gai xanh cho thu 800 - 1.000kg vỏ khô và bán với giá 30 - 40 
triệu đồng. Mỗi năm, hợp tác xã có thể thu hoạch được 4 - 5 lứa. 

Với ưu điểm chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế cao, thu hoạch nhanh, 
trồng một lần sẽ thu hoạch trong vòng 10 năm, hợp tác xã đã và đang tích cực vận 
động các thành viên, các hộ dân tham gia chuỗi liên kết trồng cây gai xanh. 

Theo hợp đồng, các hộ dân tham gia chuỗi được doanh nghiệp hỗ trợ 
giống, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc. Hợp tác xã hỗ trợ xe vận chuyển 
tới tận vườn thu mua sản phẩm. Hiện đã có 20 hộ tại 4 xã trên địa bàn huyện tham 
gia trồng cây gai xanh. 

Việc hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất đã giúp hợp tác xã hoạt 
động luôn có lãi, từ đó bảo đảm thu nhập của người lao động bình quân 4 - 6 triệu 
đồng/người/tháng. Hợp tác xã cũng đang lên kế hoạch xây dựng nhà xưởng, đầu 
tư máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sơ chế, chế biến cây gai xanh cung cấp 
nguyên liệu cho doanh nghiệp nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. 

Bên cạnh đó, hợp tác xã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy 
mạnh tuyên truyền về tiềm năng, hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng cây gai xanh 
và trồng rừng sản xuất, vận động thêm nhiều hộ dân tham gia các chuỗi liên kết 
để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, mục tiêu từng bước phát triển 
nông, lâm nghiệp bền vững. 
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Có thể nói, việc chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành 
mạnh trong các doanh nghiệp đã giúp công nhân, người lao động yên tâm làm 
việc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; trách nhiệm và ý thức về bảo vệ 
môi trường và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của chủ doanh nghiệp, người sử 
dụng lao động cũng được nâng cao. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp 
tục duy trì các hoạt động về an toàn lao động theo quy định của pháp luật; tiếp tục 
tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động cho 
người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường thực hiện các biện pháp 
kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục 
triển khai và tổng kết các cuộc thi, phong trào thi đua về an toàn lao động trong 
doanh nghiệp, hợp tác xã...  
 

05. Tiến Dũng. GHI NHẬN NHỮNG NỖ LỰC TRONG LĨNH VỰC BÌNH 
ĐẲNG GIỚI Ở NGÀNH CÔNG AN SƠN LA / Tiến Dũng // Tạp chí Lao động 
và Xã hội.- Ngày 16-31/8/2020.- Số 629.- Tr. 97-98. 
 

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cấp ủy, 
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ngành luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện 
cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp và các đầu mối về giới tổ chức triển 
khai thực hiện các mục tiêu quốc gia vì bình đẳng giới. Bộ máy tổ chức Ban 
Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp và đầu mối về giới luôn được củng cố kiện toàn 
và đi vào hoạt động hiệu quả đã góp phần thúc đẩy công tác bình đẳng giới 
trong toàn ngành. 

Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ 
đạo đưa các nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới vào Nghị quyết, 
chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an tỉnh, các chi bộ, đảng bộ 
cơ sở, đơn vị, cơ sở hội để triển khai thực hiện. Đồng thời luôn quan tâm chỉ đạo 
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp và đầu mối về giới của các đơn vị, đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật 
về bình đẳng giới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an toàn tỉnh 
nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong toàn ngành về bình đẳng giới, vì sự 
tiến bộ của phụ nữ. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện phong phú, đa 
dạng như lồng ghép nội dung trong sinh hoạt tại các đơn vị, sinh hoạt đoàn, sinh 
hoạt hội, qua viết bài, trang in tuyên truyền, pa nô, áp phích... để tuyên truyền, 
giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên phụ nữ trong lực 
lượng Công an Sơn La về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, các kiến thức pháp luật về bình đẳng giới. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền 
thực hiện nghiêm túc Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 48/2009/ NĐ-CP quy định về các 
biện pháp đảm bảo bình đẳng giới; Nghị định số 55/2009/NĐ-CP quy định về xử 
phạt hành chính về bình đẳng giới; Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 
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2011 - 2020 và Chương trình Hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 
2011 - 2020; Kế hoạch số 150/KH-BCA ngày 07/12/2009 của Bộ Công an về 
triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình Hành động số 12-CTHĐ/ĐU(X16) 
của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình Hành động số 10/CTr/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... 

Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng, đoàn thanh niên, hội phụ 
nữ các cấp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhằm cung cấp kiến thức 
và nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ nói chung và cán bộ chiến sỹ nữ nói 
riêng về các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, vệ sinh môi 
trường, nuôi dạy con theo phương pháp khoa học, phòng chống suy dinh dưỡng 
đối với trẻ dưới 5 tuổi và tiêm chủng đầy đủ 6 loại vacxin cho trẻ dưới 1 tuổi, 
thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình; thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối 
với cán bộ chiến sỹ và thân nhân của sỹ quan nghiệp vụ trong lực lượng công an 
nhân dân. 

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, học sinh, sinh 
viên trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia 
đình, công tác gia đình và trẻ em nhằm phát huy trách nhiệm của toàn cộng 
đồng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương về 
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em, trong năm 
2019, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức 33 buổi tuyên truyền pháp luật về bình 
đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em cho 17.461 cán bộ, hội viên và học sinh, 
sinh viên, lưu học sinh Lào và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Trong năm 2019, Công an tỉnh Sơn La đã chú trọng nâng cao năng lực 
thực hiện công tác bình đẳng giới. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia 
đình và trẻ em Công an tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an 
tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới cho 150 đồng chí là cấp ủy, 
lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ cán bộ đoàn, hội phụ nữ các cấp, cán bộ tham mưu 
công tác bình đẳng giới ở các đơn vị. Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị về bình đẳng giới, vì sự tiến 
bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em; nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ về 
tổ chức các hoạt động của đoàn thanh niên, hội phụ nữ cho đội ngũ cán bộ đoàn, 
hội phụ nữ các cấp; nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức 
thực hiện các hoạt động công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công 
tác gia đình và trẻ em cho lực lượng Công an nhân dân Sơn La. 

Trong năm qua, ngành công an cũng đặc biệt quan tâm, chăm sóc đối với 
nhóm phụ nữ là nạn nhân bị mua bán trở về, những phụ nữ liên quan đến tệ nạn 
mại dâm. Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự công an các huyện, 
thành phố phối hợp với phòng lao động - thương binh và xã hội, các ban ngành 
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liên quan làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực 
tham gia các hoạt động phòng chống mại dâm, phổ biến rộng rãi các văn bản, 
pháp lệnh, nghị định của Chính phủ về công tác phòng chống mại dâm. Đồng 
thời tăng cường công tác đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hoạt động mại dâm 
trên địa bàn. Lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng chức năng 
thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc chấp hành các quy định của pháp luật đối 
với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở kinh doanh, các 
dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm như: Nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, 
massage... Phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, gia đình giáo dục, 
quản lý con em, nâng cao hiểu biết về tác hại của tệ nạn xã hội cũng như tuyên 
truyền để nhân dân nắm bắt được âm mưu thủ đoạn của bọn môi giới, dụ dỗ, 
cưỡng ép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài làm gái mại dâm, từ đó cảnh giác, phòng 
ngừa. 

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp 
với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương và ngành lao động - thương 
binh và xã hội thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo trong việc tiếp nhận, 
hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về để ngành lao động - thương binh và xã hội có kế 
hoạch phối hợp với chính quyền địa phương có nạn nhân trở về xem xét, xác minh 
nạn nhân đủ điều kiện được hưởng chế độ thì làm thủ tục đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập 
cộng đồng theo quy định. Năm 2019, phát hiện 07 vụ 09 đối tượng, lừa bán 08 
nạn nhân; đã điều tra làm rõ 06 vụ với 09 đối tượng. Trong đó: Giải cứu 04 nạn 
nhân, tự trở về 03 nạn nhân, chưa trở về 01 nạn nhân. Ngoài ra, tiếp nhận 07 nạn 
nhân (04 nạn nhân giải cứu, 01 nạn nhân tự trở về, 02 nạn nhân do Bộ đội Biên 
phòng Lào Cai giải cứu). 

Phối hợp với các đơn vị chức năng, ngành lao động - thương binh và xã hội 
tiếp nhận 14 nạn nhân bị mua bán trở về, trong đó: Nạn nhân trong các vụ án gồm 
07 nạn nhân (giải cứu 04, tự trở về 03); nạn nhân không trong các vụ án 07 nạn 
nhân (giải cứu 05; tự trở về 02). Các nạn nhân được giải cứu, trao trả qua cửa 
khẩu được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội các tỉnh và được bố trí nơi lưu trú, hỗ 
trợ ăn, quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết, hỗ trợ tâm lý, tiền xe để trở 
về nơi cư trú. Sau khi trở về địa phương, các nạn nhân đều ổn định tinh thần, hòa 
nhập cộng đồng. 

Có thể nói, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ Luật Bình đẳng giới và Chiến 
lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Sơn La đã tạo được 
sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động về thực hiện bình đẳng giới 
và sự tiến bộ của phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân tỉnh. Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm bố trí sắp xếp công tác phù hợp với năng 
lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo để cán bộ chiến sỹ nữ yên tâm công tác, 
nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng 
ứng tham gia và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động của đoàn 
thể. Nhiều cán bộ chiến sỹ nữ, cán bộ nữ của ngành trong diện quy hoạch được 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 18 năm 2020 13

tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo và đào tạo lại về nghiệp vụ, chuyên môn, 
chính trị, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học. Những cán bộ nữ có triển vọng, 
có đủ phẩm chất năng lực tiếp tục được bồi dưỡng giới thiệu vào diện quy hoạch 
và bổ nhiệm đã nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý nữ các cấp trong lực lượng 
Công an Sơn La. Hiện nay, Công an tỉnh Sơn La có 12 đồng chí giữ các chức vụ 
lãnh đạo chỉ huy cấp phòng và tương đương, đặc biệt có 01 đồng chí nữ là Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; 42 đồng chí giữ các chức vụ chỉ huy 
cấp đội và tương đương. 

Để triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới trong 
những năm tiếp theo, Công an Sơn La đề nghị UBND, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ 
tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trang bị kiến thức về bình đẳng 
giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em; kỹ năng phân tích giới, lồng 
ghép giới cho cán bộ làm công tác hoạch định chính sách và thực thi chính sách. 
Đồng thời quan tâm cung cấp hỗ trợ các tài liệu liên quan đến hoạt động vì sự tiến 
bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, gia đình và trẻ em cho các đơn vị. 
  

06. Nguyễn Thu Hương. HUYỆN THUẬN CHÂU: CHÚ TRỌNG TUYÊN 
TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG / Nguyễn Thu Hương // Tạp 
chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16-31/8/2020.- Số 629.- Tr. 99-100. 
 

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 
05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, bộ mặt 
kinh tế - xã hội của huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng lên. 

Thuận Châu là huyện vùng cao, gồm 28 xã và 01 thị trấn (trong đó có 22 xã 
khu vực III, 05 xã khu vực II, 02 xã, thị trấn khu vực I); dân số khoảng 175.521 
người, lực lượng lao động của huyện 87.656 người, trong đó khoảng 1.042 người 
làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Những năm qua, 
tình hình kinh tế, xã hội của huyện nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực, 
tăng trưởng kinh tế đảm bảo ở mức khá, các chính sách an sinh xã hội được các 
cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, do đó đời 
sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế là việc huy động vốn và thu hút đầu tư 
gặp nhiều khó khăn; tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; số doanh nghiệp 
trên địa bàn huyện đang hoạt động là 81 doanh nghiệp (trong đó: 75 doanh nghiệp 
dân doanh, 06 doanh nghiệp khác), nhưng gần 90% doanh nghiệp dân doanh có 
quy mô vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh không cao, chủ yếu duy trì hoạt động, ít 
mở rộng sản xuất và tuyển dụng thêm lao động. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
của phần lớn lao động còn thấp, tác phong công nghiệp, nhận thức về pháp luật 
lao động còn hạn chế. 
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Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về 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, Huyện ủy Thuận Châu đã tổ chức hội nghị quán 
triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên, 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 công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước của huyện. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản quan trọng 
như: Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động 
và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 
2016; báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh 
nghiệp giai đoạn II; kế hoạch về việc thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại 
hình doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2021... Chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ 
động xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đề 
án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và 
người lao động trong các loại hình doanh nghiệp. 

Nhờ đó, nhận thức về quan hệ lao động của các cấp ủy đảng, chính quyền, 
cơ quan, doanh nghiệp, người lao động có nhiều chuyển biến; công tác quản lý 
Nhà nước về quan hệ lao động được tăng cường; việc chấp hành pháp luật lao 
động của người sử dụng lao động và người lao động có tiến bộ. Huyện đã tập 
trung chỉ đạo các cấp công đoàn, các chủ doanh nghiệp chú trọng công tác huấn 
luyện, đào tạo về chuyên môn, tay nghề, kỹ năng cho người lao động cũng như 
đội ngũ cán bộ quản lý; khuyến khích người lao động tham gia học tập nâng cao 
trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng 
lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả, tính đến nay, trên 
97% công nhân viên chức, người lao động đã được đào tạo những kiến thức cơ 
bản về chuyên môn, nghiệp vụ; trên 80% người lao động được tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật lao động. 

Cùng với đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 
lao động cũng được quan tâm. Các cấp công đoàn đã chủ động đề ra và từng bước 
bổ sung các hoạt động công đoàn với nhiều nội dung và phương thức mới; tích 
cực tham gia xây dựng chính sách cho công nhân, viên chức. Đa số các doanh 
nghiệp đã thực hiện tốt các chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với 
lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số đối tượng lao động khác để bố 
trí, sắp xếp công việc phù hợp. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội vì đây là 
một trong những chính sách quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của người lao động trong các doanh nghiệp. 
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Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và 
các quy định khác liên quan đến hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. Trên cơ 
sở xác định rõ những nội dung pháp luật cần ưu tiên, các hình thức, phương pháp 
tuyên truyền, phổ biến phù hợp nhất đối với từng đối tượng, từng loại hình doanh 
nghiệp, ngành nghề hoạt động, từng địa bàn, đơn vị chuyên môn quản lý Nhà 
nước về lao động đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu 
UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các 
loại hình doanh nghiệp hàng năm từ 2 - 3 lần, góp phần tạo sự chuyển biến tích 
cực về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói 
riêng của người lao động và người sử dụng lao động. Từ đó, đẩy mạnh xây dựng 
mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ hơn trong các doanh nghiệp, góp phần 
thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn (phòng lao động - 
thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, liên đoàn lao động huyện, trung tâm y tế, 
phòng kinh tế và hạ tầng...) chủ động phối hợp triển khai công tác kiểm tra thực 
thi pháp luật lao động từ 8 - 10 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Qua đó đã kịp 
thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm pháp luật lao động về tiền 
lương, thu - đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng 
và đăng ký thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động... 

Thực hiện cơ chế ba bên trong mối quan hệ lao động, giữa quản lý Nhà 
nước, người sử dụng lao động và người lao động trong việc giải quyết các công 
việc chung thuộc lĩnh vực lao động - xã hội, UBND huyện đã cử chọn cán bộ 
tham gia tổ hòa giải lao động do UBND tỉnh quyết định (gồm đại diện của các 
đơn vị: Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện 01 đồng chí, liên đoàn lao 
động huyện 01 đồng chí, khối doanh nghiệp 01 đồng chí). Tuy còn nhiều khó 
khăn về tài chính, về thị trường tiêu thụ sản phẩm nhưng nhìn chung, đa số các 
doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt các quy định về pháp luật lao động, thực 
hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, bố trí thời giờ làm việc, thời 
giờ nghỉ ngơi tương đối phù hợp; thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. 
Hiện nay, đã có trên 85% lao động làm việc trong các doanh nghiệp được ký kết 
hợp đồng lao động. Qua theo dõi, tổng hợp, từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn 
huyện không có đơn thư và vụ việc nào về tranh chấp lao động đưa ra tổ hòa giải 
lao động của huyện giải quyết. Các vụ việc về tranh chấp lao động không lớn, ít 
xảy ra và hầu hết được giải quyết dứt điểm giữa chủ sử dụng lao động và người 
lao động. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại 
như: Tình trạng vi phạm pháp luật lao động trong doanh nghiệp có lúc, có nơi 
còn xảy ra, chủ yếu vi phạm về ký kết hợp đồng lao động, nợ đóng bảo hiểm xã 
hội, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân lao 
động; nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký thang bảng lương theo quy định. Việc 
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xử phạt, xử lý doanh nghiệp vi phạm còn chưa triệt để, do một số cơ chế, chính 
sách, quy định còn bất cập, thiếu phù hợp thực tiễn. Việc phát triển tổ chức cơ 
sở đảng, công đoàn trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước 
thực hiện còn thấp. Đời sống, thu nhập của công nhân lao động chưa cao và 
đồng đều; hoạt động vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, học tập nâng cao trình 
độ, hiểu biết pháp luật cho công nhân lao động, nhất là lao động nữ thiếu thường 
xuyên, liên tục. 

Thời gian tới, huyện Thuận Châu tập trung tăng cường sự lãnh đạo của 
cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò quản lý Nhà nước về lao động; bố trí cán bộ có 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm đương tốt nhiệm vụ tham mưu thực hiện 
chức năng quản lý Nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội. Tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư, trên cơ sở xây dựng kế 
hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, ban, ngành, cơ sở để tổ chức 
triển khai thực hiện, làm chuyển biến cơ bản vấn đề quan hệ lao động trong 
doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng đình công không đúng trình tự quy định của 
pháp luật. Kịp thời xử lý những hành vi vi phạm pháp luật lao động trong doanh 
nghiệp; vận động, biểu dương các doanh nghiệp chấp hành và thực hiện tốt pháp 
luật lao động. Đẩy mạnh thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 
người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Tổ 
chức định kỳ các hội nghị đối thoại giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về lao 
động với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư, nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các 
bên; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sản 
xuất phát triển là tiền đề để thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ 
trong doanh nghiệp; vận động, hỗ trợ doanh nghiệp thương lượng, ký kết thỏa ước 
lao động tập thể, đăng ký nội quy lao động, thang lương, bảng lương đúng quy 
định...  
 

07. Mỹ Hằng. HUYỆN YÊN CHÂU: NỖ LỰC PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN 
THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM / Mỹ Hằng // Tạp chí Lao động và Xã hội.- 
Ngày 16-31/8/2020.- Số 629.- Tr. 101-102. 
 

Yên Châu là một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Sơn La, có 56,5km 
đường biên giới chung với huyện Xiềng Khọ, huyện Sốp Bâu Nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào, có diện tích tự nhiên 85.775ha. Toàn huyện có 15 xã, 
thị trấn, 187 bản, tiểu khu. Trong đó, có 07 xã khu vực III thuộc vùng có 
điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Chiềng On, Chiềng Tương, 
Mường Lựm, Chiềng Đông, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng và Tú Nang); 06 xã 
khu vực II (Chiềng Hặc, Sặp Vạt, Viêng Lán, Chiềng Khoi, Chiềng Sàng và 
Yên Sơn); 02 xã còn lại thuộc khu vực I (thị trấn và Chiềng Pằn). 

Huyện Yên Châu có tổng dân số trên 80.000 người với 5 dân tộc chủ yếu 
là: Thái, Kinh, Mông, Xinh Mun, Khơ Mú, trong đó số trẻ em toàn huyện là 
23.702 trẻ. Mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
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huyện Yên Châu luôn ưu tiên, quan tâm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ 
em được đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, lành 
mạnh, nhất là các cấp, các ngành luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em 
vùng sâu, vùng xa, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong công tác trẻ em, hàng năm, ủy ban nhân dân huyện đều ban hành các 
văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và phối 
hợp với các tổ chức chính trị huyện triển khai thực hiện. Riêng năm 2019, huyện 
đã ban hành Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 22/3/2019 của UBND huyện về 
việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019; Kế hoạch số 77/KH-
UBND ngày 17/5/2019 về tổ chức triển khai Tháng Hành động vì trẻ em năm 
2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”; Kế hoạch 
số 52/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND huyện Kế hoạch Bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em năm 2020. 

Một trong những mặt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được huyện Yên 
Châu chú trọng thực hiện là công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. 
Triển khai thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 
2020, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã ban hành các kế hoạch thực hiện và 
quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 
hiện. Công tác phối hợp liên ngành phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại 
địa phương được huyện đẩy mạnh, các ngành thành viên có trách nhiệm cao 
trong thực hiện quyền trẻ em, trong năm 2019 tổ liên ngành đã kiểm tra, giám 
sát được 5 cuộc đối với việc thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em ở 
UBND các xã, thị trấn. Phòng lao động - thương binh và xã hội và các cơ quan, 
đơn vị huyện đã thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện 
công tác trẻ em, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, giám sát, 
đánh giá tình hình tai nạn thương tích trẻ em. Đến năm 2019, 15/15 xã, thị trấn 
của huyện đã thực hiện quản lý, theo dõi trẻ em trên phần mềm. 

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn 
thương tích trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội, huyện 
đã đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội, chỉ đạo trung 
tâm truyền thông - văn hóa huyện tăng số lượng, thời lượng phát sóng các bản 
tin, chuyên mục về nội dung này. Huyện cũng chỉ đạo phòng lao động - thương 
binh và xã hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị nâng cao năng lực về 
phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng 
tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các 
ngành, các đoàn thể. Đối với các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các tổ chức chính 
trị - xã hội thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 

Với mong muốn trẻ em được sống trong môi trường an toàn, hạn chế tới 
mức thấp nhất tai nạn thương tích đối với trẻ, huyện đã triển khai xây dựng ngôi 
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nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Năm 2019, các cơ quan 
chuyên môn đã phối hợp triển khai các hoạt động can thiệp và tư vấn trực tiếp 
tại 16.128 hộ gia đình, nhằm loại bỏ nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ em tại 
gia đình. Huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học 
xây dựng và thực hiện tốt trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, 
phòng chống bạo lực học đường trong các trường mầm non, tiểu học, trung học 
cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn, triển khai các hoạt động cải tạo môi 
trường học tập, vui chơi nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương tích trong 
trường học. Phòng giáo dục và đào tạo đã tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá 
các tiêu chí trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, đề nghị công nhận 
trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho các đơn vị trường học, 
năm học 2018 - 2019 toàn huyện có 48/49 đơn vị đạt. Bên cạnh đó, triển khai 
các hoạt động về phòng, chống đuối nước trẻ em, các đơn vị trường học đã đưa 
nội dung phòng, chống đuối nước cho học sinh lồng ghép vào trong các chương 
trình chính khóa, ngoại khóa, một số đơn vị trường học đã vận động các nguồn 
hỗ trợ xây dựng bể bơi và dạy trẻ tập bơi. Trung tâm truyền thông - văn hóa 
huyện đã thiết kế bể bơi lắp ghép tại trung tâm huyện và mở các lớp dạy bơi cho 
trẻ em trong các đợt hè, trong cộng đồng dân cư cũng có một số bể bơi có huấn 
luyện viên để hướng dẫn trẻ tập bơi. Nhờ đó, năm 2019, toàn huyện đã có trên 
500 trẻ em được dạy bơi, trong đó có trên 300 em biết bơi cơ bản. 

Triển khai xây dựng cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích 
trẻ em, Yên Châu đã củng cố và duy trì hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống 
tai nạn thương tích trẻ em của ngành y tế, phòng y tế. Trung tâm y tế huyện đã 
triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống tai nạn thương 
tích trẻ em tại cộng đồng, phát triển hệ thống sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển cấp 
cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn thương tích tại cộng đồng và tại các cơ sở y tế. 
Rà soát và hoàn thiện các tiêu chuẩn cộng đồng an toàn, theo dõi, giám sát tình 
hình tai nạn thương tích trẻ em và đề nghị công nhận cộng đồng đạt tiêu chuẩn 
cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Năm 2019, toàn 
huyện đạt 13/15 cộng đồng. 

Công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em cũng được 
quan tâm. Phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học đã phối hợp với ban 
an toàn giao thông, phòng cảnh sát giao thông của huyện tổ chức các chương 
trình ngoại khóa về nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông 
đường bộ, cấp phát mũ bảo hiểm xe máy cho học sinh, cho trẻ trong các trường 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Năm 
2019, đã tổ chức được 40 chương trình, cấp phát trên 500 mũ bảo hiểm xe máy 
cho học sinh. 

Nhìn chung, trong hơn 4 năm qua từ 2016 đến nay, triển khai thực hiện 
Quyết định 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân 
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dân huyện Yên Châu đã chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện 
một cách đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tai nạn thương tích 
trẻ em. Trong năm 2019 và 03 tháng đầu năm 2020, số vụ tai nạn thương tích và 
số trẻ em tử vong vì tai nạn, thương tích có chiều hướng giảm. Tính đến cuối 
năm 2019, trong tổng số trẻ em toàn huyện là 23.702 trẻ thì số trẻ em bị tai nạn 
thương tích là 24 trẻ; số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích là 11 trẻ (tử vong 
do ngã: 01 trẻ; từ vong do tai nạn giao thông: 01 trẻ; tử vong do súc vật cắn: 01 
trẻ; tử vong do đuối nước: 03 trẻ; các loại tai nạn khác: 03 trẻ), so với cùng kỳ 
năm 2018, số trẻ bị tai nạn thương tích giảm 0 trẻ, trẻ tử vong do tai nạn thương 
tích giảm 02 trẻ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em trong huyện bị tai nạn 
thương tích và tử vong do tai nạn thương tích là do môi trường sống không an 
toàn, nhiều ao hồ, suối, vật sắc, nhọn; trong cộng đồng nuôi nhiều loại súc vật 
thả rông và một số chưa được tiêm phòng; do thiếu sự quan tâm, giám sát của 
cha mẹ, người lớn, bố mẹ đi làm ăn xa... 

Theo đánh giá, mặc dù việc kiểm soát, hạn chế tình hình tai nạn thương 
tích trẻ em, trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích tuy đã được huyện trú trọng 
song công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn như nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội chưa đầy đủ, môi trường xã 
hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em, cơ sở vật chất, 
khu vui chơi cho trẻ chưa đáp ứng được nhu cầu nhất là các xã và thiếu kinh phí, 
trẻ em thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình, một số gia đình bố mẹ đi làm ăn 
xa, trẻ ở nhà không có người chăm sóc, quản lý. Nguồn kinh phí hạn hẹp, chủ 
yếu là từ ngân sách Nhà nước cấp nên chưa thể đầu tư xây dựng các khu vui 
chơi, giải trí dành cho trẻ. 

Để có thể phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em được tốt hơn, huyện 
Yên Châu mong muốn được cấp thêm kinh phí để thực hiện công tác trẻ em cho 
địa phương, được đầu tư các chương trình, dự án xây dựng các khu vui chơi cho 
trẻ tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn, 90% cán bộ cấp xã, cộng tác viên, tình 
nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập huấn kỹ năng 
phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.  
 

08. Phượng Đỗ. ĐIỆN LỰC SÔNG MÃ (SƠN LA): TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT 
ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG / Phượng Đỗ // Tạp chí 
Lao động và Xã hội.- Ngày 16-31/8/2020.- Số 629.- Tr. 103-104. 
 

Với đặc thù người lao động của ngành Điện thường xuyên phải tiếp 
xúc với yếu tố nguy hiểm, độc hại như: Tiếp xúc với điện, độ cao, vận hành 
các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn... nếu xảy ra tai nạn thường 
để lại hậu quả rất lớn cho người lao động, do vậy, những năm qua, công tác 
đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động luôn được Điện lực Sông Mã đặc biệt 
quan tâm. 
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Sông Mã là huyện biên giới của tỉnh Sơn La, có địa hình phức tạp, những 
năm qua, hệ thống điện lưới Quốc gia đã được quan tâm đầu tư, nhưng chưa 
đồng bộ, còn nhiều bản vùng cao, biên giới chưa có điện. Trong năm 2019, cùng 
với tăng cường phối hợp triển khai các dự án điện nông thôn, Điện lực Sông Mã 
đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác, vận hành hệ thống lưới 
điện, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương và đời sống, sản xuất của nhân dân. 

Hiện nay, Điện lực Sông Mã đang quản lý 719km đường dây trung thế 
35kV, 844km đường dây hạ thế 0,4kV, 325 trạm biến áp và 7 máy cắt, với tổng 
số gần 23.000 khách hàng. Xác định công tác khai thác, quản lý, vận hành an 
toàn, hiệu quả hệ thống lưới điện, chủ động các tình huống sự cố có thể xảy ra, 
đơn vị đã tăng cường công tác bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ trang thiết bị điện, 
kiểm tra kho tàng, vật tư, phương tiện thông tin liên lạc và xây dựng kế hoạch 
xử lý các khiếm khuyết, tồn tại trên hệ thống lưới điện. 

Ông Nguyễn Duy Tuệ, Phó giám đốc Điện lực Sông Mã cho biết: Đơn vị 
đã thực hiện sắp xếp lao động phù hợp, đúng theo mô hình của Tổng Công ty 
Điện lực Miền Bắc; các phòng, tổ, đội sản xuất được bố trí hợp lý, bảo đảm 
đúng năng lực, trình độ, đúng người, đúng việc. Đồng thời, tăng cường tổ chức 
tập huấn công tác giảm tổn thất điện năng cho công nhân quản lý khu vực, công 
nhân đại lý điện nông thôn; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý vận 
hành thiết bị và các quy định về sửa chữa tài sản cố định cho các tổ sản xuất; 
nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản trị của các tổ trưởng, đội trưởng; lập kế 
hoạch làm việc một cách khoa học, hạn chế thấp nhất thời gian mất điện. Đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, vận động khách hàng thanh toán tiền 
điện không dùng tiền mặt. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công xây dựng các 
công trình sửa chữa, xây dựng mới, bảo đảm chất lượng công trình sau khi tiếp 
nhận và hiệu quả vận hành hệ thống lưới điện. 

Bên cạnh đó, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tình trạng 
các thiết bị trên đường dây và trạm biến áp, phát hiện và sửa chữa kịp thời sự cố, 
bảo đảm các thiết bị hoạt động liên tục, an toàn. Tăng cường công tác phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm trước mùa mưa lũ phải thực hiện 
xong công tác thí nghiệm định kỳ các trạm biến áp phân phối, thiết bị đường dây 
và thiết bị điện, xử lý hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp; dự phòng vật tư 
thay thế, đảm bảo khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra; tăng cường kiểm tra 
giám sát công tác quản lý vận hành đường dây, các trạm biến áp, khu vực khoán 
quản lý và lưới điện nông thôn. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai 
một số gói thầu thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia giai đoạn 
2016 - 2020, cấp điện cho một số bản vùng cao, biên giới của huyện. Để bảo 
đảm tiến độ, Điện lực Sông Mã đã phối hợp với các cơ quan của huyện và chính 
quyền các xã làm tốt công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, vận động bà 
con tham gia hỗ trợ các đơn vị thi công. Đồng thời, tăng cường giám sát chất 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 18 năm 2020 21

lượng, tiếp nhận, quản lý vận hành các công trình đã hoàn thành, tuyên truyền, 
hướng dẫn nhân dân các bản mới được cấp điện chấp hành quy định về an toàn 
hành lang lưới điện và sử dụng điện an toàn. 

Đặc biệt, để đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động, Điện lực Sông Mã 
cũng chú trọng nhiều hoạt động như: Thường xuyên quán triệt, phổ biến kiến thức về 
an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức, ý thức của công nhân trong phòng 
ngừa tai nạn lao động. Phát huy vai trò của công đoàn trong việc tuyên truyền nâng 
cao ý thức tự bảo vệ của công nhân và kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo hộ lao 
động, trang bị dụng cụ an toàn khi làm việc. Tại trụ sở đơn vị, những thông tin về 
chương trình hành động của ngành, cùng những nội dung hướng dẫn tuyên truyền về 
cách thức đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong ngành điện được thiết kế bằng 
những bản đồ họa sáng tạo trên bảng tin của đơn vị. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về việc sử dụng điện 
ngăn chặn sự cố điện, sự cố cháy nổ; triển khai cấp phát sổ tay cẩm nang an toàn 
điện, sổ tay phòng cháy chữa cháy điện gia đình cho khách hàng sử dụng điện... Qua 
đó, phòng ngừa, hạn chế cao nhất các sự cố, tai nạn lao động tại đơn vị và hiện 
trường sản xuất. 

Được biết, cùng với công tác tuyên truyền, Điện lực Sông Mã còn thường 
xuyên rà soát, củng cố và kiện toàn hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao 
động. Trong đó, chú trọng tập huấn, đào tạo thực tế tại hiện trường cho cán bộ, công 
nhân viên, nhất là đội ngũ an toàn vệ sinh viên ở các tổ, đội sản xuất về kỹ năng, các 
bước đảm bảo an toàn trước, trong và sau thực hiện công việc; chủ động tự đánh giá 
nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; cách sơ, cấp cứu khi xảy ra tai nạn điện. 
Các đơn vị được trang bị kịp thời, đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết 
bị kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, đảm bảo đáp ứng đủ để phục vụ sản xuất. Bên 
cạnh đó, đơn vị đã duy trì công tác kiểm tra tổng thể, đột xuất việc thực hiện an toàn, 
vệ sinh lao động tại điện lực và các tổ cụm điện xã trong huyện; thường xuyên kiểm 
tra hiện trường sản xuất, nhằm phát hiện kịp thời các lỗi vi phạm để có phương án 
khắc phục, xử lý. 

Theo đoàn công tác của Điện lực Sông Mã tới thăm tổ điện cụm xã Mường 
Lầm, nơi quản lý hệ thống điện của 8 xã: Yên Hưng, Mường Lầm, Đứa Mòn, 
Chiềng En, Bó Sinh, Pú Bẩu, Nậm Ty, Chiềng Phung, với trên 11.000 khách hàng. 
Tại tổ điện, hoạt động giao ban, phổ biến nội dung, hướng dẫn đảm bảo an toàn, vệ 
sinh lao động diễn ra hằng ngày. Theo chia sẻ, được biết, mỗi khi có tình huống, 
nhiệm vụ đột xuất, công nhân được kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe; phổ biến các 
biện pháp an toàn, hướng dẫn nhận diện, đánh giá những nguy cơ xảy ra mất an toàn 
lao động đối với từng công việc; chuẩn bị, kiểm tra đầy đủ các dụng cụ, thiết bị kỹ 
thuật an toàn lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân. Trước khi thực hiện công việc, 
toàn bộ công nhân thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo quy định, với sự 
chuẩn bị chu đáo, cẩn thận. Nhiều năm liên tiếp, tại tổ điện cụm xã không có tai nạn 
lao động nghiêm trọng xảy ra. 
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Còn tại tổ điện cụm xã Chiềng Khương hiện đang quản lý hệ thống điện của 5 
xã Chiềng Khương, Mường Sai, Mường Hung, Chiềng Cang, Mường Cai với trên 
16 trạm biến áp và hơn 11.000 khách hàng. Tổ điện cũng đảm bảo tuân thủ, thực 
hiện đầy đủ các chương trình hành động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Tuy 
nhiên, hiện nay, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại tổ điện cụm xã 
Chiềng Khương còn gặp khó khăn về khoảng cách địa lý, điều kiện địa hình, áp lực 
của thời gian, yêu cầu của khách hàng... Anh Nguyễn Văn Thắng, công nhân quản lý 
vận hành, an toàn vệ sinh viên tổ điện cụm xã Chiềng Khương kể: Có lần nhận được 
thông báo yêu cầu xử lý, sửa chữa, khắc phục sự cố điện tại các bản cách tổ điện trên 
60km, giao thông đi lại khó khăn, như bản Pa Nó (xã Chiềng Cang), Huổi Hưa, Huổi 
Khe (xã Mường Cai)… Công việc đòi hỏi chúng tôi phải tìm cách tiếp cận được 
vị trí khách hàng yêu cầu sớm nhất có thể, nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ các 
bước an toàn, trang bị đầy đủ thiết bị theo quy định. Do vậy, dù đường xá xa 
xôi, đi lại khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn mang theo đầy đủ các dụng cụ an toàn 
và không bỏ qua các bước an toàn khi thực hiện công việc, vì nếu xảy ra mất 
nguy cơ an toàn lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, gia đình và đơn 
vị. Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động đã góp 
phần nâng cao ý thức đề cao an toàn lao động trong cán bộ, công nhân viên, 
người lao động của Điện lực Sông Mã. Vì vậy, những năm qua, đơn vị không 
xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và trở thành điểm sáng trong công tác đảm 
bảo an toàn, vệ sinh lao động của công ty, giúp người lao động yên tâm làm việc 
và góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong toàn ngành. 

Với mục tiêu cụ thể trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ là tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ do 
lỗi chủ quan; giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn lao động, rủi ro đối với cán 
bộ công nhân viên; giảm thiểu tai nạn điện trong dân, bảo vệ hành lang an toàn 
lưới điện cao áp ngăn chặn sự cố lưới điện; nâng cao trách nhiệm quản lý công 
tác an toàn, vệ sinh lao động, trong thời gian tới, Điện lực Sông Mã tập trung 
phổ biến tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể 
cán bộ công nhân viên nắm bắt thực hiện. Thường xuyên tổ chức công tác vệ 
sinh công nghiệp cũng như việc duy trì 5S tại trụ sở làm việc và các tổ cụm điện 
xã; phối hợp với chính quyền địa phương tại các xã, bản làm việc và tuyên 
truyền sử dụng điện an toàn, bảo vệ tài sản của ngành điện, không vi phạm hành 
lang lưới điện cao áp... đến từng hộ dân; phối hợp với Công an Phòng cháy chữa 
cháy huyện Sông Mã tổ chức tập huấn, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn cứu hộ... 
 

09. Thái Anh. GIỌNG HÁT NGỌT NGÀO TRÊN MẢNH ĐẤT SƠN LA / Thái 
Anh // Biên phòng.- Ngày 19/8/2020.- Số 67.- Tr.8. 

 

Nghệ sỹ Ưu tú Hải Yến sinh ra trong một gia đình không ai làm nghệ 
thuật. Bố chị là lính phòng không - không quân về nghỉ chế độ, mẹ chị là 
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thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ cứu nước dọc đường Trường 
Sơn. Chị lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử, nơi có nhiều nét văn 
hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc anh em. Có lẽ, chính vì vậy mà âm 
hưởng của những làn điệu dân ca dân tộc Tây Bắc đã ngấm sâu vào tâm 
hồn Hải Yến từ thủa nào, để rồi kết tinh thành tình yêu và niềm đam mê ca 
hát lớn lao trong con người chị. 

Năm 1995, Đoàn nghệ thuật Hoa ban trắng tỉnh Điện Biên gửi chị đi học 
tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Hà Nội. Đỗ Hải Yến may mắn 
khi nhận được sự dìu dắt ân cần, chăm lo tận tình, chu đáo như người mẹ thứ hai 
của cô giáo, Nghệ sỹ Ưu tú Ma Bích Việt dành cho cô học trò bé nhỏ, thông 
minh. Những năm tháng học tập xa gia đình, sống trong môi trường quân đội, 
Hải Yến đã tích lũy thêm kinh nghiệm để làm hành trang khi trở về đoàn công 
tác, chị tiếp tục bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp kể từ năm 1997. 

Đến nay, Nghệ sỹ Ưu tú Hải Yến đã có hơn 20 năm công tác trong lĩnh 
vực nghệ thuật chuyên nghiệp, trải qua những tháng ngày vất vả của một người 
nghệ sỹ gắn bó với vùng cao xa xôi, khó khăn, gian khổ. Nhưng vượt lên những 
vất vả, trở ngại ấy, những bước chân âm thầm, lặng lẽ của chị đã đi biểu diễn 
phục vụ các chiến sỹ, bà con ở khắp miền biên cương, hải đảo, mà ở nơi đâu 
cũng có thể là sân khấu, là mái nhà của chị. Chị đã mang những lời ca, tiếng hát 
phục vụ đông đảo khán giả ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, mà ở đó 
người dân còn chưa biết đến “văn công” là gì. Những quãng đường mòn khúc 
khuỷu, quanh co lưng chừng núi, phải lội suối, vượt đèo cùng anh chị em nghệ 
sỹ diễn viên, đi bộ gần chục cây số đường rừng mới đến điểm diễn, đến với các 
chiến sỹ đồn biên phòng vùng cao, đến nơi thì trời đã sẩm tối và chỉ kịp hóa 
trang, thay trang phục rồi bước lên sân khấu, biểu diễn hết mình với con tim đầy 
nhiệt huyết của tuổi trẻ. 

Ngoài nhiệm vụ chính trị, phục vụ chiến sỹ và nhân dân tại mảnh đất quê 
hương Sơn La, năm 2018, Hải Yến vinh dự được đem lời ca, tiếng hát của mình 
phục vụ các chiến sỹ trên boong tàu đi dọc vùng biển thuộc huyện đảo Trường 
Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chị không bao giờ quên những kỷ niệm đó. Chị nhớ những 
ca khúc vừa hát trên sân khấu, vừa quay đi lau vội giọt nước mắt bởi cảm 
thương các chiến sỹ hải quân đã dành tình cảm yêu thương cho chị, tặng chị 
những bông hoa bằng san hô do chính các anh làm. Cũng đã rất nhiều lần, chị 
theo đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi biểu diễn văn nghệ tại Lào và Trung 
Quốc. Những chuyến đi đầy kỷ niệm ấy luôn đau đáu trong tim Nghệ sỹ Ưu tú  
Hải Yến, bởi chị được đại diện cho các nghệ sỹ của tỉnh Sơn La, của cả nước, 
đem lời ca, tiếng hát phục vụ khán giả nước láng giềng. Khán giả yêu mến giọng 
hát trong sáng, vút cao của chị qua các MV ca nhạc trên sóng truyền hình địa 
phương, các ca khúc về quê hương đất nước, về tình hữu nghị giữa các nước 
láng giềng anh em, những ca khúc đậm chất dân gian dân tộc như: Tình ca Tây 
Bắc, Đón xuân, Trái tim Lào - Việt, Chúc bạn bình an... 
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Lần đầu tiên tham gia Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 
năm 1999 tại Thủ đô Hà Nội, với vai trò là MC của đoàn và là ca sỹ hát đơn ca 
chính, khán giả và đồng nghiệp không thể không nhớ đến Hải Yến qua ca khúc 
“Cô gái Mông và chiếc cầu vồng” của cố nhạc sỹ An Thuyên. Chị đã giành được 
tấm Huy chương Bạc cá nhân đầu tiên ở một cuộc thi ca múa nhạc chuyên 
nghiệp toàn quốc năm đó. Năm 2007, tại Liên hoan nghệ thuật 3 nước Đông 
Dương tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, Ban Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Sơn La 
giao cho chị thể hiện một ca khúc mang âm hưởng dân ca của dân tộc Dao, đó là 
bài “Bức tranh xuân” của nhạc sỹ Cầm Bích, chị đã mang vinh quang về cho đoàn 
với tấm Huy chương Vàng tiết mục đơn ca cá nhân của mình. 

Trải qua hơn 10 cuộc liên hoan, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn 
quốc và khu vực, những ca khúc chị thể hiện như: Miền quê huyền thoại, Về bến 
sông xưa, Plứt sao sỏn pa... đều đạt Huy chương Vàng qua các kỳ hội diễn. Mới 
đây nhất, tại Liên hoan âm nhạc ASEAN tổ chức tại thành phố Hải Phòng, năm 
2019, Nghệ sỹ Ưu tú Hải Yến đã thể hiện thành công ca khúc “Ru đêm”, được 
phát triển từ chất liệu Tày - Nùng của vùng núi Đông Bắc và giành được tấm Huy 
chương Bạc. Chị vinh dự được Đảng và Nhà nước tôn vinh, trao danh hiệu Nghệ 
sỹ Ưu tú lần thứ VIII năm 2016 khi ở tuổi 38. Đó là niềm vinh dự, tự hào của một 
người nghệ sỹ trưởng thành nơi vùng núi cao Tây Bắc và Nghệ sỹ ưu tú  Hải Yến 
sẽ vẫn tiếp tục đam mê, cống hiến, dâng đời, dâng nghề những ca khúc mãi đi vào 
lòng người. 
 

10. Trần Siêu. KHÁM PHÁ BÍ MẬT NHÀ TÙ SƠN LA / Trần Siêu // Giáo dục 
và thời đại.- Ngày 19/8/2020.- Số 199.- Tr.12-13. 

 

Tỉnh Vạn Bú được thành lập năm 1895, tỉnh lỵ đặt tại Pá Giang bên 
bờ Đà Giang, Sơn La khi đó chỉ là địa phận thuộc tỉnh Vạn Bú. Năm 1904, 
thực dân Pháp chuyển tỉnh lỵ về Sơn La và vĩnh viễn xóa tên Vạn Bú. Chúng 
bắt đầu một kế hoạch thâm độc cai trị người Việt. 

Nhà tù Sơn La nằm trên đỉnh đồi Khau Cả, một khu đất cao nhất trung tâm 
Thành phố Sơn La, án ngữ các ngả đường đi Hà Nội - Lai Châu - Tạ Bú. Từ đỉnh 
đồi có thể nhìn bao quát toàn cảnh, khống chế toàn địa bàn. 

AI LÀ TÁC GIẢ NHÀ TÙ SƠN LA? 

Các nhà sử học từng tranh cãi về tác giả Nhà tù Sơn La vì nhiều ý kiến cho 
rằng, tài liệu Pháp để lại không đáng tin. Sau khi đối chiếu các tư liệu của mật 
thám Đông Dương lưu trữ tại Cục Lưu trữ tài liệu Trung ương Đảng và những 
nhân chứng địa phương, thì lịch sử kết luận tác giả ngục Sơn La là Công sứ 
Jeanmont Perat, người địa phương quen gọi với tên Gioăng Mông Pê Ra. 

Chính ông này là người duyệt bản thiết kế của Sở Kiến trúc thuộc Nha 
Công chính Bắc Kỳ vào tháng 10/1907. Sang đầu năm 1908, ông ta đốc thúc gấp 
rút xây dựng và hoàn thành vào cuối năm. Sau khi tham vấn các lãnh binh Sơn 
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La, Gioăng Mông Pê Ra chọn địa điểm đồi Khau Cả để xây dựng nhà tù với yêu cầu 
có thể cách ly được những tù nhân với người bản địa. 

Nhà tù Sơn La lúc đầu có tên “Prison de Vạn Bú” với chức năng giam giữ tù 
nhân thường phạm. Tuy nhiên, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh, thì Nhà tù Sơn La thay đổi tính chất, đổi tên là “Penitencier de 
Son La”. 

Những người bị giam giữ là tù chính trị thuộc các đảng phái nhưng chủ yếu là 
tù cộng sản. Năm 1930, Công sứ mới của Sơn La là Xanh Pu Lốp cho mở rộng nhà 
tù thêm 1.500m2 gồm 5 nhà giam chính, 3 chòi canh góc và 1 chòi canh trung tâm 
giáp nhà giám binh. Năm 1933, Xanh Pu Lốp bị đầu độc. Công sứ Cousseau lên 
thay, năm 1940 tiếp tục cho mở rộng ngục Sơn La thêm 170m2, biến hệ thống nhà 
ngục Sơn La trở thành nơi giam cầm khủng khiếp nhất. 

Theo số liệu, năm 1930 chỉ có 24 người tù cộng sản từ nhà giam Hỏa Lò bị 
“phát vãng” lên Sơn La, thì đến tháng 12/1944 con số đó đã lên tới 1.007 tù nhân. Để 
giết dần thể xác lẫn tinh thần của người tù chính trị, báo cáo của Công sứ Sơn La gửi 
Thống sứ Bắc kỳ có đoạn như sau: “Chỉ cần một thời gian không lâu, sốt rét, bệnh tật 
và công việc khổ sai sẽ tiêu hao chúng một cách êm thấm”. 

Xây dựng Nhà tù Sơn La không đơn giản nên Pháp đã tính toán kỹ lưỡng từ 
địa điểm, thiết kế, chọn và vận chuyển vật liệu, nhân công... Trong đó, khâu vận 
chuyển sắt thép và xi măng từ Hà Nội lên Sơn La là khó khăn hơn cả. Tài liệu của Sở 
Mật thám Đông Dương còn ghi rõ, sắt thép, xi măng theo đường 41 (đường 6 hiện 
nay) có ô tô chở đến chợ Bờ (Hòa Bình). Từ chợ Bờ, phải dùng xe ngựa kéo 220km 
tới Sơn La. 

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn tấn vật liệu được Pháp chuyển lên Sơn 
La. Chúng tận dụng nhân công là các tù thường phạm, nô dịch địa phương và tù 
chính trị tham gia xây dựng. 

CHIẾC QUAN TÀI MỞ NẮP 

Trong tài liệu của mật thám Đông Dương, Công sứ Xanh Pu Lốp dọa các tù 
nhân: “Nếu ở Hỏa Lò, các anh lo đối phó với Chính phủ thì lên tới Sơn La các anh 
phải lo đối phó với sốt rét”. Vì thế, ngục Sơn La được ví như chiếc quan tài mở nắp, 
chỉ chờ tù nhân tắt thở là đem chôn. 

Mùa đông với bốn bề núi đá, rừng sâu khiến cho cả vùng đất Pá Giang tê cóng 
đóng băng. Còn mùa hè, đỉnh điểm cái nóng lại chính là đồi Khau Cả. Phòng chật, 
không cửa sổ, không lỗ thông hơi khiến Nhà tù Sơn La trở thành hỏa ngục thực sự. 

Khí hậu khắc nghiệt đã khiến không chỉ các tù nhân mà ngay cả những người 
dân thường cũng mắc phải các chứng bệnh phù thũng, kiết lỵ, thương hàn và đặc biệt 
là bệnh sốt rét. Thực dân Pháp đã lợi dụng khí hậu để tiêu diệt dần sinh lực và giết tù 
nhân. 

Có đến ngục Sơn La, tận mắt thấy những phòng giam chật chội đã bị phá hủy 
vài phần, đối chiếu với những bức hình xưa còn sót lại mới thấy nơi đây là một nhà 
tù quái gở và đầy rẫy nỗi kinh hoàng do bọn thực dân thiết kế. 
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Những bức hình mà bà Vũ Thị Linh, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La 
cho chúng tôi xem thì các phòng giam không khác gì những “lỗ chuột”. Chúng chật 
chội, ẩm thấp, tối tăm và bẩn thỉu. Tất cả các phòng giam, không phòng nào giống 
nhau. Mỗi cái một kiểu kỳ dị, phòng thì hình tam giác, phòng hình vuông, phòng hình 
chữ nhật, phòng khác lại hình bát giác... nằm thì không vừa thân mà đứng thì không 
vừa đầu. 

Toàn bộ nhà tù được xây bằng đá cùng một phần gạch, không có trần nhưng 
kẹp chân tù nhân vào hệ thống cùm sắt. Trong mỗi phòng giam đều có hệ thống hố xí 
nổi không nắp đậy, không có nước dội. Với lối thiết kế như vậy khiến môi trường ngột 
ngạt phát sinh dịch bệnh. 

Không chỉ đày đọa tù nhân chính trị về thể xác và tinh thần, thực dân Pháp còn 
thủ tiêu ý chí đấu tranh, ý định vượt ngục của họ. Chúng lợi dụng trình độ dân trí thấp 
của người địa phương để mị dân hòng chia rẽ, tạo hằn thù dân tộc. Chúng đến các bản 
làng rêu rao rằng, tù nhân cộng sản là những thảo khấu chuyên cướp của giết người. 
Vì dưới xuôi không có một nhà tù nào đủ sức giam giữ chúng nên phải đem lên đây 
quản lý. 

Cụ Lò Thị Phính ở thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) cho biết: “Hồi đấy tôi còn nhỏ, 
vẫn nghe các thầy bên bảo hộ đến thông báo cộng sản là cướp, là phỉ nên ai cũng sợ. 
Thậm chí họ còn nói, nếu có ai lạ nói tiếng khác với người bản địa thì phải báo ngay 
cho các thầy. Sẽ có thưởng bằng muối và bạc trắng”. 

Giá mỗi cái đầu của tù cộng sản được Pháp đưa ra cho người dân là 20 đồng 
bạc trắng và 5 tạ muối. Tự tin về chiến thuật mị dân của mình, tên Công sứ Pháp nói 
với các tù nhân: “Đừng bao giờ tìm cách trốn, thổ dân sẽ đem đầu các anh về đổi lấy 
muối”. 

TÙ NHÂN CHỐNG NGỤC 

Trước sự dã man của Nhà tù Sơn La, không biết bao nhiêu tù thường phạm và 
cả những tù chính trị phải gửi xương ở nghĩa địa Gốc Ổi. Đây là một nghĩa địa lớn, 
chuyên chôn cất những tù nhân của Nhà tù Sơn La, và đó cũng là nỗi ám ảnh của các 
tù nhân trong ngục tối đồi Khau Cả. 

Từ những năm 1936, những người tù cộng sản trong ngục Sơn La đã ra khẩu 
hiệu đấu tranh vẻn vẹn 6 chữ “Đấu tranh không ra Gốc Ổi”, nghĩa là đấu tranh để sống 
và chiến đấu. Cuộc đấu tranh lúc này cũng là để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ và rèn 
luyện cán bộ cho phong trào cách mạng sau này. Các tù nhân đều rất yếu sức nên họ 
phải rèn luyện sức khỏe trong nhà tù, nhường từng miếng cơm, chia từng mảnh áo. 

Mỗi khi có tù nhân chính trị đưa đến ngục Sơn La, thường kèm theo một phiến 
trát của toàn quyền Đông Dương. Năm 1932, đoàn tù đông đảo nhất lên tới 210 người 
chân mang xích sắt, vai cổ cùm kẹp. Đoàn tù nhân chính là những chiến sỹ của phong 
trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

Trong đoàn tù này, phiến trát lưu ý với các quan cai ngục Nhà tù Sơn La về 
những “phần tử nguy hiểm” mà hiện giờ, sau những giải mã thư mật mới biết là các 
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đồng chí: Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Lan, Đỗ Ngọc Du, Khuất Duy Tiến, Trường 
Chinh, Lê Duẩn. 

Ngay khi những “phần tử nguy hiểm” mà phiến trát đã nêu có mặt tại ngục 
Sơn La thì bắt đầu trong tù có những biến động. Những người tù cộng sản không 
biết bằng cách nào đã thông báo cho nhau tổ chức cuộc đấu tranh chống toàn quyền 
Đông Dương là Pátskiê. 

Cuộc đấu tranh vừa khởi mở thì Pháp tiếp tục có các phiến trát đày đoàn tù 
mới lên Sơn La gồm Nguyễn Lương Bằng, Đặng Việt Châu, Phạm Quang Lịch, 
Bùi Vũ Trụ, Hoàng Đình Dong. 

Bà Vũ Thị Linh, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La, người đã tiếp xúc 
với nhiều nhân chứng của nhà tù và cũng là người tìm hiểu những bí mật của Nhà 
tù Sơn La cho hay: “Khi chiến tranh thế giới lần II bùng nổ, các quan cai ngục tăng 
cường khổ sai nặng nhọc đối với tù nhân. Bắt tù nhân đi phá đá, đốn củi, đốn gỗ ở 
chốn rừng sâu, đào hầm, xây nhà tù, khẩu phần ăn gạo lẫn trấu, thịt ôi, cá ươn, 
mắm thối, nằm sàn xi măng, phát sinh nhiều bệnh tật hiểm nghèo... gây ra nhiều 
chết chóc đau thương”. 

Qua 3 lần xây dựng và mở rộng, Nhà tù Sơn La có tổng diện tích 2.170m2. 
Tháng 7/1941, Thống sứ Bắc Kỳ lệnh cho Nha Công chính lập kế hoạch xây dựng 
1 nhà giam lớn với diện tích 3.900m2 với mục đích giam cầm thêm 500 - 800 tù 
chính trị. Mùa mưa năm 1942, do thi công không bảo đảm, toàn bộ công trình sụp 
đổ. 
 

11. Hà Phương. SƠN LA: ĐẨY MẠNH KẾT NỐI CUNG - CẦU LAO ĐỘNG, 
GIÚP LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP SỚM CÓ VIỆC LÀM / Hà Phương // Lao 
động xã hội.- Ngày 20/8/2020.- Số 100.- Tr.4. 

 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La, trong 6 tháng đầu năm 
2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ 
cấp thất nghiệp tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chủ yếu là lao 
động đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoại tỉnh trở về địa phương. 

Để hỗ trợ người lao động tìm được việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm 
tỉnh Sơn La đã tích cực kết nối với các doanh nghiệp để liên tục cập nhật thông tin 
tuyển dụng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm phổ biến rộng rãi về: Vị trí 
việc làm còn trống, chế độ đãi ngộ, yêu cầu của các công ty trên địa bàn tỉnh... Bên 
cạnh hình thức tư vấn trực tiếp truyền thống, đội ngũ tư vấn viên của trung tâm còn 
mở rộng, đa dạng hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm như: Tư vấn qua điện thoại, 
tư vấn qua internet để hỗ trợ những trường hợp ở xa, không có điều kiện tham dự 
các phiên giao dịch việc làm... Nhờ đó, không chỉ giúp người lao động tiếp cận kịp 
thời các thông tin về việc làm và lựa chọn được vị trí phù hợp với khả năng và nhu 
cầu mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng tuyển được đội ngũ nhân sự đáp ứng 
yêu cầu công việc. 
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Đồng thời, tỉnh cũng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực 
hiện tốt và hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, mang lại niềm tin lớn đối với 
người lao động và người sử dụng lao động. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La đã tiếp 
nhận 1.571 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 60% so với cùng kỳ năm 
2019. Trong đó, 1.443 người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số lao 
động này chủ yếu là những người đi làm việc ở ngoại tỉnh trở về địa phương, họ mất 
việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp cắt giảm lao động, thay 
đổi cơ cấu sản xuất, thậm chí giải thể. 

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La cho biết, trong quá trình thực 
hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương, trung tâm thường xuyên nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Cục 
Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), cùng sự phối hợp của các đơn vị 
liên quan về mặt chuyên môn. Công tác tuyên truyền, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ giải 
quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp được cán bộ trung tâm triển khai nhanh 
chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Nhờ đó, người lao động khi thất nghiệp 
được hỗ trợ một phần thu nhập; tham gia học nghề để nâng cao trình độ kỹ năng; 
được tư vấn, giới thiệu việc làm để sớm quay lại thị trường lao động. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm 
thất nghiệp ở Sơn La vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc như: Việc tuyển dụng, ký kết 
hợp đồng lao động tại một số doanh nghiệp, đơn vị còn chưa chặt chẽ về thời gian 
thử việc và làm việc chính thức; một số đơn vị chưa kịp thời đóng bảo hiểm cho lao 
động khi có việc làm. Việc tư vấn giới thiệu việc làm giúp lao động thất nghiệp sớm 
quay trở lại thị trường lao động còn khó khăn, do người lao động không muốn đi làm 
xa, muốn tìm một công việc lương cao, gần nhà. Nhiều lao động thất nghiệp không 
có nhu cầu tìm kiếm việc làm mới. 

Thời gian tới, Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chính 
sách lao động - việc làm, nhất là chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, 
tín dụng ưu đãi... tới toàn thể người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn để đảm bảo quyền lợi người lao động. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn, giới thiệu 
việc làm, định hướng nghề nghiệp... cũng được tăng cường nhằm hỗ trợ học sinh, 
sinh viên, người lao động tại địa phương kịp thời nắm bắt các thông tin của thị 
trường lao động, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế của 
tỉnh thời gian tới. 
 

12. PV. LẠC VÀO MIỀN TUYẾT TRẮNG NƠI CAO NGUYÊN MỘC CHÂU… 

/ Hà Phương // Du lịch.- Ngày 20/8/2020.- Số 56.- Tr.9. 
 

Mỗi mùa hoa cải trắng, cao nguyên Mộc Châu lại hóa thành xứ sở 
thần tiên với những vựa hoa cải bao bọc kín cả núi đồi, kéo dài từ thung lũng 
này đến chân núi nọ. Khắp không gian bao la được phủ bằng một màu trắng 
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tinh khôi của hoa cải tựa như miền tuyết trắng trong những câu chuyện cổ 
tích. 

KHI NÀO ĐẾN MỘC CHÂU ĐỂ THƯỞNG LÃM MÙA HOA CẢI TRẮNG? 

Vào cuối tháng 10, khi gió heo may mang hơi lạnh ùa về đan cài giữa chút 
nắng dịu ngọt của mùa Thu cũng là lúc những cánh đồng cải trắng tinh khôi bắt 
đầu khoe sắc, nở rộ. Vẻ đẹp kiều diễm của những bông cải trắng muốt ấy đã biến 
du lịch Mộc Châu thành xứ sở thần tiên đẹp dịu dàng, quyến rũ, hối thúc các tín 
đồ đam mê bay nhảy xách ba lô lên đường để thưởng thức mùa hoa cải trắng nơi 
thảo nguyên bao la. 

Từ tháng 10 đến tháng 12, khi những cánh đồng hoa cải trắng đồng loạt 
bung nở, Mộc Châu như một bức họa thảo nguyên xanh mát giữa chốn thần tiên, 
tinh khôi và lãng mạn. Khắp vùng cao nguyên Mộc Châu khi ấy tựa như miền 
tuyết trắng khiến bao người mê đắm. Những bông hoa trắng muốt, xinh xắn, cánh 
hoa còn vương những giọt sương ban mai có thể làm xiêu lòng bất cứ người lữ 
khách qua đường nào vô tình dừng chân. 

MỘC CHÂU HÓA XỨ SỞ THẦN TIÊN 

Hoa cải trắng được gieo trồng khắp mọi nơi tại Mộc Châu. Đứng ở bất cứ 
đâu, cũng nhìn thấy cải trắng trải thảm ngút tầm mắt... Đứng giữa thảm hoa trắng 
tinh khôi, thơm dịu nhẹ không có điểm bắt đầu cũng chẳng thể thấy điểm kết thúc, 
không người, không nhà, không ồn ào, chỉ có bạn với hoa, với gió, với mây trời, 
cảm giác ấy thích thú tột độ. Thả hồn bay bổng giữa chốn thần tiên, tâm hồn nhẹ 
bẫng, mọi âu lo, mệt mỏi, ồn ào thường nhật dường như bay biến, chỉ còn lại sự 
thư thái, bình yên. 

Để được tận hưởng trọn vẹn nhất tinh túy đất trời mùa hoa cải trắng Mộc 
Châu, bạn nên tìm đến những thiên đường như bản Lùn, thị trấn Nông trường 
Mộc Châu, thung lũng Nà Ka, rừng thông bản Áng, bản Pa Phách... 

Nếu như thị trấn Nông trường Mộc Châu, đặc biệt là bản Bó Bun có vườn 
cải nằm gần bản dân tộc Mường, rất tiện để khám phá văn hóa người dân tộc nơi 
đây thì bản Lùn thu hút du khách nhờ sự lãng mạn của một thảo nguyên xanh mát 
như trong phim Hàn Quốc. 

Thung lũng Nà Ka cũng được bao phủ bởi sắc hoa cải trắng đẹp tuyệt trần. 
Nổi tiếng không kém là khu vực phía sau rừng thông bản Áng, nơi có hàng chục 
ha hoa cải nở trắng xóa, phủ kín cả những cánh đồng, triền đồi, chỉ còn lại những 
khoảng trống là lối mòn nhỏ. Trong khi đó, bản Pa Phách được mệnh danh là 
“thiên đường hoa cải”, với những cánh đồng hoa cải trắng dài ngút tầm mắt. 

Chưa hết, du lịch Mộc Châu mùa hoa cải trắng, bạn còn có cơ hội chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp của những chùm hoa mận trắng li ti, hay những cánh hoa dã quỳ 
vàng rực rỡ, xen kẽ với sắc đỏ của hoa trạng nguyên dọc con đường ở các bản, 
nông trường. Đến Mộc Châu mùa hoa cải trắng bạn còn được khám phá những 
điểm đến độc đáo khác như hang Dơi, thác Dải Yếm và những đồi chè xanh mướt 
mát. 
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Vẻ đẹp sắc hoa cải trắng Mộc Châu dịu dàng, thanh thoát và tinh khiết như 
chính người thiếu nữ miền cao nguyên này, khiến lữ khách đường xa bồi hồi, lưu 
luyến không muốn rời xa. 

NHỮNG MÓN NGON KHÓ CƯỠNG 

Bê chao là món ăn ngon khó cưỡng vào mùa hoa cải trắng ở cao nguyên 
Mộc Châu. Thịt của những chú bê con được sinh ra trong vòng 7 ngày tuổi, chỉ 
uống sữa mẹ được xắt thành từng miếng con chì, đem ướp sả, gừng, gia vị rồi 
chao nhanh tay qua dầu sôi trên bếp lửa. Thưởng thức miếng bê chao nóng hổi 
tuyệt hảo với bì giòn, thịt mềm và ngọt giữa tiết trời se lạnh của cao nguyên cùng 
rau sống và nhấp ly rượu táo mèo... tạo nên hương vị đậm đà, khó quên. 

Kế đến là cá suối Mộc Châu có mình và miệng tròn vo, thân hình bé như 
ngón tay kẹp vào thanh tre nướng trên bếp than hồng, hoặc chiên ngập dầu. Cá có 
mùi thơm, thịt chín vàng và ngọt chấm với nước mắm, ăn cả đầu lẫn xương giòn 
tan vô cùng thú vị. 

Món gà nướng mắc khén Mộc Châu hấp dẫn không kém. Gà đồi chạy thả 
rông trên cao nguyên thịt ngọt và chắc, được người Thái tẩm, ướp gia vị trong đó 
có mắc khén, ăn cùng cơm lam hay xôi trắng mộc mạc nhưng đậm đà. 

Đến Mộc Châu, bạn còn được thưởng thức món cá hồi với rất nhiều món 
hấp dẫn như gỏi, nướng, chiên tẩm bột, xông khói, lẩu hay cháo. Độc đáo không 
kém là món nộm da trâu dai giòn, ăn mãi không ngấy, không chán. Đặc biệt, nếu 
được thưởng thức bún cá lóc Mộc Châu, bạn sẽ phải nhớ mãi. Món bún cá lóc ở 
đây được ăn kèm sung muối xổi chát chát, chua chua lại giòn bùi không nơi nào 
có được. 

Và không thể không nhắc tới các sản phẩm làm từ sữa bò, sữa dê như sữa 
tươi, sữa chua, váng sữa, bánh sữa… là những món tráng miệng không thể chối từ 
khi du lịch Mộc Châu. 
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