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01. Mỹ Linh. SƠN LA THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC 

VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM / Mỹ Linh // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 1-
15/9/2020.- Số 630.- Tr. 81-82. 

 

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La có hơn 383.000 trẻ em dưới 
16 tuổi, chiếm 32,7% tổng dân số của tỉnh, trong đó trên 5.000 trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt. Với tinh thần “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, 

những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp 
để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được chăm sóc 
sức khỏe, được học tập, có điều kiện phát triển toàn diện. 

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hằng năm, UBND tỉnh 
đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể phối hợp xây dựng môi 
trường sống an toàn, lành mạnh, chủ động phòng ngừa các nguy cơ gây tổn hại, 
giảm đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị bỏ rơi, bị bạo lực, xâm hại tình dục. 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện quán triệt chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em ở 3 
cấp độ. Đó là bảo vệ, phòng ngừa cho tất cả trẻ em ở cấp độ 1 thông qua việc 
nâng cao năng lực cho các cấp, các ngành, cộng đồng và gia đình, hỗ trợ về giáo 
dục, chăm sóc y tế, giới thiệu việc làm... tạo điều kiện cho trẻ em hòa nhập cộng 
đồng; cấp độ 2 bằng các biện pháp ngăn chặn làm giảm thiểu số trẻ có nguy cơ 
rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như: Triển khai mô hình “Ngôi nhà an toàn”, 
“Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” cho trẻ em, tiếp tục duy trì mô hình 
xã, phường phù hợp với trẻ em tại các xã, phường, thị trấn và cấp độ 3 bằng các 
hành động khẩn cấp hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ trẻ em tỉnh. Trong năm 2019, các 
cấp, ngành, đoàn thể đã tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan, tặng 
quà cho trẻ em, trong đó ưu tiên các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em đã được quan tâm chỉ 
đạo. Các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền công tác giáo dục sức 
khỏe, dinh dưỡng cho nhân dân nói chung và chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ 
em nói riêng. Mạng lưới y tế cấp tổ, bản, xã, phường hoạt động thường xuyên 
với chất lượng ngày càng được nâng cao, số bác sỹ khoa nhi tại bệnh viện tuyến 
tỉnh và tuyến huyện được bổ sung và đào tạo để chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. 
Công tác tuyên truyền, vận động giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng cho nhân dân 
nói chung và chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em nói riêng được đẩy mạnh. 
Sơn La thường xuyên triển khai Ngày vi chất dinh dưỡng và Chiến dịch uống bổ 
sung vitamin A cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác y tế học đường cũng 
được quan tâm thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, kiểm 
tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường có học sinh bán trú, nội trú trên địa 
bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có khoảng 151 nghìn trẻ em được phát thẻ bảo 
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hiểm y tế; 100% trẻ dưới 6 tuổi khi ốm được khám, điều trị miễn phí tại các cơ 
sở y tế công lập; không có tình trạng trẻ em phải lao động trong điều kiện độc 

hại, nguy hiểm, nặng nhọc... 
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cùng hoạt 

động tích cực của các cấp, các ngành và sự tham gia ủng hộ của nhân dân, công 
tác giáo dục cho trẻ em ngày càng được xã hội hóa. Việc đảm bảo quyền học tập 
của trẻ em được thực hiện đầy đủ hơn thể hiện qua tỷ lệ học sinh đi học đúng độ 
tuổi ngày càng cao và chất lượng giáo dục ngày một nâng lên. Ngành Giáo dục 
Sơn La đã thực hiện tốt các chính sách cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em thuộc diện 
hưởng chính sách theo các quy định hiện hành như: Thực hiện đầy đủ các chế độ 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo; 

hỗ trợ tiền ăn, nhà ở, gạo cho học sinh phổ thông theo Nghị định 116/NĐ-CP; hỗ 
trợ học sinh đi học qua sông hồ (theo chế độ riêng của tỉnh)... Xây dựng và thực 
hiện có hiệu quả các chương trình, các phong trào chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 
trẻ em. Các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch, cấp quỹ đất 
ổn định cho các trường học trong tỉnh. 

Ngân sách đầu tư cho giáo dục và đào tạo từng bước được bố trí tăng 
cường, trong đó ưu tiên kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, vui chơi cho trẻ 
em trong nhà trường. Nhờ đó tỷ lệ huy động học sinh đến lớp ngày càng tăng: 
Tỷ lệ huy động trẻ từ 0 - 2 tuổi ra lớp đạt 20,7%; trẻ từ 3 - 5 tuổi đi học mẫu 

giáo đạt 98%, trong đó trẻ đi học mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,9%, học sinh 6 - 10 tuổi 
đạt 99,8%, học sinh 11 - 14 tuổi đạt 97,5%, tỷ lệ tuyển sinh học sinh tốt nghiệp 
trung học cơ sở và trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông đạt 
70,5%. 

Ở nhiều địa phương, trẻ em được sinh hoạt, tìm hiểu về quyền trẻ em, 
được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham gia diễn đàn, các cuộc thi 
và các hoạt động từ thiện tại cộng đồng. Nhiều hình thức diễn đàn trẻ em đã 
được các cơ quan liên quan thực hiện để trẻ em có điều kiện bày tỏ ý kiến của 
mình ở trường học, địa phương. Các diễn đàn này đã thu hút hàng nghìn lượt trẻ 

em tham gia mỗi năm. Hiện nay, các trường trung học cơ sở đã triển khai 
chương trình giáo dục sống khỏe mạnh và kỹ năng sống cho học sinh. Thông 
qua nội dung chương trình này, các em được nâng cao kiến thức, kỹ năng về 
sống khỏe, phòng ngừa HIV/AIDS cho trẻ em và người chưa thành niên trong 
và ngoài nhà trường... 

Công tác phát triển đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí cho nhân 
dân nói chung và cho trẻ em nói riêng đã có nhiều tiến bộ. Đặc biệt nhằm góp 
phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người dân, đặc biệt là trẻ em tại 
các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
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Sơn La đã phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao cho trẻ em tại 04 xã 
Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, xã Huy Bắc, 

huyện Phù Yên, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ nhằm tạo sân chơi cho trẻ em 
góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân. Tổ chức phục vụ 
sách bằng xe ô tô thư viện lưu động, chiếu phim phục vụ trẻ em, tổ chức cuộc thi 
“Chúng em kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngày hội văn 
hóa, thể thao tại các xã đã thu hút các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn các xã 
tham gia. 

Thực hiện quyền tham gia của trẻ em, năm 2019, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội đã tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp 
dịch vụ, người làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp xã, cộng tác viên tại 

huyện Thuận Châu với 86 đại biểu tham dự, tập huấn cơ sở dữ liệu phần mềm 
quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở với 205 cán bộ cấp huyện, xã, phường, thị trấn 
tham dự, tập huấn chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn 
đề của trẻ em tại huyện Bắc Yên với 52 đại biểu tham dự. Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các ngành chức năng tổ chức diễn 
đàn trẻ em cấp tỉnh. Các hoạt động tăng cường sự tham gia của trẻ em đang dần 
dần được mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là diễn đàn trẻ em cấp tỉnh đã 
được thực hiện thường xuyên hơn. Tiếng nói của trẻ em đã từng bước được lắng 

nghe, được phản hồi. Các em được thực hiện quyền tham gia của mình trở nên tự 
tin, hòa nhập, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác. 

Năm 2019, từ nguồn vận động xã hội hóa, các cấp, ngành, các địa phương 
trong tỉnh đã thăm hỏi, tặng 1.460 suất quà bao gồm tiền mặt, chăn ấm, áo ấm, bít 
tất.., chăn, áo ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 600 
triệu đồng, tặng 50 chiếc xe đạp, 8 xuất học bổng bảo trợ dài hạn mỗi xuất trị giá 
5 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Nhìn chung, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh Sơn La 
đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và tổ chức thực hiện, đời 

sống vật chất và tinh thần của trẻ em ngày càng được nâng cao, các chỉ số về sức 
khỏe của trẻ em được cải thiện rõ rệt, trẻ em được học tập và vui chơi giải trí 
trong một môi trường lành mạnh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được 
quan tâm hơn. Đến nay, có 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh 
được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển; 85% trẻ 
em được phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp để giảm 
thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động vui chơi, giải trí 
lành mạnh cho trẻ em đặc biệt trong dịp hè đã được quan tâm. Trẻ em đã được 
tham gia các chương trình thăm hỏi tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em nghèo học 
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giỏi nhân Tháng hành động vì trẻ em, từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em các cấp và hội 
khuyến học các cấp. Tỉnh cũng đã quan tâm xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ 

em nhằm tạo điều kiện cho trẻ em phát triển đầy đủ và toàn diện về thể chất, trí tuệ, 
đạo đức và tinh thần. 

Phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội khám sàng lọc cho 160 trẻ mắc bệnh 
tim bẩm sinh, lựa chọn 17 em chỉ định phẫu thuật. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 
Trung tâm II khám sàng lọc cho trên 700 trẻ em khuyết tật và lựa chọn 217 trẻ 
em khuyết tật để hỗ trợ phẫu thuật phục hồi chức năng. 

Sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đoàn thể tỉnh Sơn La trong công tác 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho trẻ. Qua đó, các chỉ số về sức khỏe của trẻ em trên địa bàn tỉnh đã 
được cải thiện rõ rệt, trẻ em được học tập và vui chơi giải trí trong môi trường 
lành mạnh và có cơ hội phát triển toàn diện hơn.  
 

02. Thảo Lan. TRIỂN KHAI LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG HỆ 

THỐNG CÔNG ĐOÀN TỈNH SƠN LA: KẾT QUẢ VÀ TỒN TẠI / Thảo Lan // Tạp 
chí Lao động và xã hội.- Ngày 1-15/9/2020.- Số 630.- Tr. 83-84. 

 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La, Liên đoàn Lao 
động và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, công tác an toàn vệ sinh 
lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ở tỉnh Sơn La đã 
có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế 
cần được khắc phục nhằm hạn chế, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh 
nghề nghiệp. 

KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN 

Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Sơn La có 3.014 doanh nghiệp, trong 
đó có 5 doanh nghiệp Nhà nước; 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(FDI); 2.427 doanh nghiệp dân doanh; 572 chi nhánh văn phòng đại diện. Tổng 
số lao động làm việc tại các doanh nghiệp khoảng 57 nghìn người. 

Là tổ chức đóng vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao 
động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền, 
quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động  
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Luật An toàn, 
vệ sinh lao động và các văn bản liên quan đến tới 100% các cấp công đoàn trong 
toàn tỉnh. Hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành các kế hoạch, hướng 
dẫn các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tuần lễ, Tháng hành động 
Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ. Thông qua công 
tác tuyên truyền, nhận thức của công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trong 
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các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị, doanh nghiệp đã 
xác định công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động là một nhiệm vụ quan trọng 

và đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm; không ngừng đổi mới 
nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chủ động bảo 
đảm an toàn vệ sinh lao động cho công nhân viên chức và người lao động; tăng 
cường công tác đào tạo, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai 
nạn lao động. 

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn rà 
soát đội ngũ làm công tác an toàn lao động tại các đơn vị, kịp thời bổ sung, kiện 
toàn, đảm bảo 100% các cấp công đoàn đều có cán bộ theo dõi về an toàn vệ 
sinh lao động. Kết quả là trong 6 năm đã bổ sung, kiện toàn hơn 80 cán bộ làm 

công tác an toàn vệ sinh lao động. Trong 6 năm qua (2013 - 2019), Liên đoàn 
Lao động tỉnh đã tổ chức được 10 lớp triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động 
cho công đoàn cấp trên cơ sở; các doanh nghiệp đã tổ chức được 185 lớp cho 
khoảng 8 nghìn lượt người về an toàn vệ sinh lao động. 

Hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao 
động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, các cấp công đoàn 
Sơn La đã hưởng ứng sâu rộng bằng những hành động cụ thể, thiết thực như: 
Trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm 
việc, đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất mới... Điển hình như: Công ty Cổ phần 

Chè Chiềng Ve, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, Công ty Cổ phần Quản lý 
và xây dựng giao thông II, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức 
năng tỉnh... 

Đến nay, 100% công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động 
xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện 
pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc. Ở hầu hết 
các doanh nghiệp, tại các vị trí lắp đặt máy móc, thiết bị, các vị trí việc làm của 
người lao động đều có nội quy vận hành, quy trình làm việc an toàn. Hằng năm, 
doanh nghiệp đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang bị đầy đủ phương tiện 

bảo hộ cá nhân cho người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao; thực hiện 
tốt việc đăng ký sử dụng, kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn vệ sinh lao động. Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ 
chức tốt các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động, cải tiến kỹ thuật, cải 
thiện điều kiện làm việc, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ 
sinh lao động”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống 
cháy nổ” và tổ chức tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, kiện toàn 
mạng lưới an toàn vệ sinh viên; thương lượng và ký kết với người sử dụng lao 
động các điều khoản có lợi cho người lao động. Hiện 100% bản thỏa ước lao 
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động tập thể của các doanh nghiệp đều có nội dung liên quan đến công tác an 
toàn vệ sinh lao động. 

Liên đoàn Lao động tỉnh đã cử người tham gia các đoàn kiểm tra, giám 
sát về an toàn vệ sinh lao động liên ngành của tỉnh. Kết quả từ năm 2013 - 2019, 
các đoàn đã kiểm tra, giám sát được gần 70 cuộc về thực hiện các quy định của 
pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và thực hiện các nội dung trọng tâm trong 
Tháng An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ của các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. Cũng trong khoảng thời gian trên, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham 
gia điều tra hơn 70 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, kịp thời phát hiện các vi 
phạm pháp luật, chế độ chính sách về an toàn lao động đối với người lao động. 

Qua các đợt kiểm tra, giám sát cho thấy các doanh nghiệp cơ bản đã thực hiện 

nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức 
thực hiện có hiệu quả Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Nhiều doanh 
nghiệp đã quan tâm tới việc cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện về an toàn vệ sinh 
lao động, đo kiểm tra môi trường lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và các 
biện pháp chăm sóc sức khỏe cho người lao động...; xây dựng hệ thống quản lý công 
tác an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, người lao động đã nhận thức rõ tầm quan trọng 
của công tác an toàn vệ sinh lao động đến sức khỏe và tính mạng của mình; chấp hành 
nghiêm chỉnh nội quy, quy trình, quy phạm an toàn, trang bị đầy đủ phương tiện bảo 
vệ cá nhân trong quá trình lao động; tạo tâm lý ổn định cho người lao động, tạo dựng 

mối quan hệ gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp; làm cơ sở cho việc xây 
dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP CẦN THÁO GỠ 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác thi hành Luật An toàn vệ sinh lao 
động trong hệ thống Công đoàn tỉnh Sơn La còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, đó 
là: Một số tổ chức, cá nhân sử dụng lao động chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, còn 
vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; hạn chế về kiến thức, 
kỹ năng, thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chưa 
thực hiện đúng quy định về khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động. Tình 
trạng mất an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, khu vực nông 
nghiệp xảy ra khá phổ biến. Tai nạn lao động, người bị tai nạn, người mắc bệnh nghề 
nghiệp trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng, trong đó, có nhiều vụ nghiêm trọng, gây 
tổn thất lớn về người và tài sản, để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho người lao động và 
xã hội. 

Mạng lưới an toàn vệ sinh viên còn nhiều hạn chế do cán bộ chủ yếu kiêm 
nhiệm, thiếu cán bộ an toàn vệ sinh viên nên công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo trực 
tiếp từ cấp cơ sở chưa hiệu quả. 

Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước quy định về công tác an toàn vệ 
sinh lao động - phòng chống cháy nổ còn chồng chéo, thay đổi và bổ sung liên tục, 
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trong khi đó, sự phối kết hợp giữa các ngành trong công tác chỉ đạo còn hạn chế 
nên hiệu quả chưa cao. 

Vẫn còn một số doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về an 
toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ như: Chưa trang bị đầy đủ phương 
tiện bảo vệ cá nhân; chưa huấn luyện kiến thức an toàn vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ cho người lao động; chưa tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề 
nghiệp, kiểm định và khai báo việc sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu 
nghiêm ngặt (nhất là các doanh nghiệp khai thác đá). Tình trạng này chủ yếu tập 
trung ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thi công công trình xây dựng... 

Công tác thông tin, tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa quan tâm tuyên 

truyền cho người lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, người 
lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Do các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh phân bố không tập trung, phân tán; trình độ chuyên môn của người lao 
động, người sử dụng lao động còn hạn chế nên việc thông tin, tuyên truyền về 
công tác an toàn vệ sinh lao động đến các doanh nghiệp, người lao động còn gặp 
khó khăn. Kinh phí dành cho công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về công 
tác an toàn vệ sinh lao động còn hạn hẹp. Mặt khác, một số doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, huấn 
luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động nên không tổ chức tuyên 

truyền, huấn luyện cho người lao động; không cung cấp đầy đủ thông tin về các 
yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp theo quy định nên người lao động 
không cập nhật, nắm bắt được các quy định về an toàn vệ sinh lao động dẫn đến 
việc để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động, tai nạn lao động. 

Còn tình trạng các chế tài xử lý sau thanh tra, kiểm tra chưa được các đơn 
vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc, các chế tài, hình thức xử phạt 
cũng chưa đủ sức răn đe dẫn đến việc một số doanh nghiệp không hợp tác để khắc 
phục tồn tại, thiếu sót; không chấp hành các quyết định xử phạt của cơ quan quản 
lý Nhà nước khi vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn vệ sinh lao động, 

hoặc tái phạm. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thanh tra, kiểm tra 
về công tác an toàn vệ sinh lao động chưa chặt chẽ. 

Trước thực trạng trên, Liên đoàn Lao động Sơn La kiến nghị Chính phủ 
cần tiếp tục hoàn thiện các thể chế và chế tài xử lý việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với các doanh 
nghiệp chưa chấp hành nghiêm việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ cho người lao động, tăng quyền hạn cho thanh tra an toàn vệ sinh 
lao động trong việc xử lý các doanh nghiệp vi phạm quy định về an toàn vệ sinh 
lao động. 
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Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tăng cường hơn nữa việc thanh, 
kiểm tra công tác thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ  trong các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giám sát chặt chẽ việc thực hiện tại 
cơ sở, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, 
phòng chống cháy nổ, môi trường... 

Về phía địa phương, các cấp, các ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn 
tỉnh cần quan tâm, chủ động bố trí kinh phí để triển khai thực hiện công tác an toàn 
vệ sinh lao động tại địa phương mình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp để bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho người lao động.  
 

03. Nhật Minh. HUYỆN THUẬN CHÂU: NỖ LỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN 
TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG / Nhật Minh // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 

1-15/9/2020.- Số 630.- Tr. 85-86. 
 

Thuận Châu là huyện miền núi thuộc tỉnh Sơn La, gồm 28 xã và 1 thị 
trấn (trong đó: 22 xã khu vực III, 05 xã khu vực II, 02 xã, thị trấn khu vực I), 
dân số 175.521 người, lực lượng lao động của huyện là 87.656 người. 

Trên địa bàn huyện gồm có 76 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số lao 
động 1.042 người, trong đó, gần 90% doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, ít doanh 
nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và tuyển dụng thêm lao động. Lao động của huyện 
có sức khỏe, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, chủ yếu thực hiện 
những công việc giản đơn, theo hướng dẫn của chủ doanh nghiệp, số doanh nghiệp 
sử dụng lao động chuyên môn có bằng cấp, tay nghề cao chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng 
số lao động trong các doanh nghiệp. 

Sau khi Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh 
công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế được ban hành, Huyện ủy Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị 
quán triệt, triển khai Chỉ thị số 29-CT/TW đến cấp ủy, chính quyền các cấp, trong 
đó, nhấn mạnh quan điểm về công tác an toàn, vệ sinh lao động là yêu cầu cấp thiết, 
đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, các cấp và doanh nghiệp trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước. 

Bên cạnh đó, hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động, ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành 

xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị nhằm triển khai thực 
hiện hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TW. Đối với các cơ quan, đơn vị, huyện yêu cầu đưa 
nội dung thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy 
mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; xây 
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dựng nội quy thực hiện an toàn, vệ sinh lao động  tại đơn vị; phân công cán bộ, công 
chức, viên chức phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ thiết bị 

phòng, chữa cháy theo quy định; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động 
ký cam kết không vi phạm an toàn, vệ sinh lao động. Đối với các doanh nghiệp, 
huyện yêu cầu xây dựng phương án triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 
động; bố trí cán bộ phụ trách công tác này; trang bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an 
toàn, vệ sinh lao động; thực hiện công tác kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động; thực hiện công tác tự kiểm tra tình hình an toàn, vệ sinh lao 
động tại các phân xưởng, bộ phận sản xuất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự cố mất 
an toàn xảy ra. 

Trên cơ sở xác định rõ những nội dung pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động, huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền công tác an toàn, vệ sinh 
lao động lồng ghép với các cuộc họp triển khai các chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương đối với lãnh đạo chủ chốt các chi, đảng bộ và 
cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp trên, các chi, đảng 
bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện đưa nội dung công tác này lồng 
ghép vào nhiệm vụ chính trị năm của đơn vị, tổ chức học tập, quán triệt về tầm 
quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động đến từng đảng viên, cán bộ, công 
chức, viên chức, lao động. Hàng năm, UBND huyện tham mưu cho huyện ủy xây 
dựng kế hoạch và phát động các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp 

và nhân dân tham gia hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 
trên địa bàn; cử cán bộ chuyên môn tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nâng cao 
trình độ nghiệp vụ, kỹ năng phòng, tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 
đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp,... 

Nhằm phát huy vai trò quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tại địa 
bàn, hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
phối hợp với các đơn vị chức năng (Liên đoàn Lao động, Công an huyện, Phòng 
Kinh tế và hạ tầng, Trung tâm truyền thông - văn hóa, Phòng Y tế) phối hợp với 
UBND các xã, thị trấn tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao 

động (mỗi năm kiểm tra từ 3 đến 4 đợt; mỗi đợt kiểm tra từ 6 đến 8 doanh nghiệp), 
hướng dẫn, theo dõi, giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về an 
toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn, nhất là tại những doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra các sự cố mất an toàn trong 
sản xuất. Nội dung kiểm tra tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao 
về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc thực hiện các quy định pháp luật về an 
toàn, vệ sinh lao động, công tác huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; việc sử 
dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua các đợt kiểm tra này, 
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những thiếu sót, hạn chế của doanh nghiệp đã được đoàn kiểm tra liên ngành của 
UBND huyện nhắc nhở, ngăn chặn, theo đó các doanh nghiệp cũng khắc phục kịp 

thời. 
Cùng với đó, bản thân các doanh nghiệp trong huyện cũng quan tâm thực 

hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Qua đó, góp phần cải tạo môi trường, điều 
kiện làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp 
đã đầu tư trang, thiết bị, thực hiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động  cho người 
lao động; thường xuyên kiểm tra nhà xưởng, máy móc, thiết bị để kịp thời phát 
hiện và khắc phục tồn tại; áp dụng các biện pháp kỹ thuật đối với các vị trí làm 
việc, hạng mục có nguy cơ mất an toàn, nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp. Công tác 
tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn, vệ sinh lao động được các doanh 

nghiệp ngày càng chú trọng, làm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành nội 
quy, quy định về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động. 

Với những nỗ lực và giải pháp cụ thể, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 
29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư, công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Châu đã từng bước có nhiều đổi mới căn bản. 
Nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác an toàn, vệ sinh lao động của các cấp ủy 
đảng, chính quyền, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người 
lao động đã có chuyển biến, từng bước được phát huy. Qua đánh giá, cơ bản các đơn 
vị, doanh nghiệp đã nhận thức rõ tác động của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao 

động đến năng suất, hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và sự phát triển của doanh 
nghiệp, do đó, các doanh nghiệp đã quan tâm hơn tới việc cải thiện môi trường làm 
việc; thực hiện các quy định về trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao 
động, bố trí tủ thuốc sơ cấp cứu và niêm yết các nội quy, quy trình vận hành các loại 
máy, thiết bị tại nơi sản xuất. Việc kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động được thực hiện khá đầy đủ. Do đó, không xảy ra tai nạn lao 
động chết người, mắc bệnh nghề nghiệp, sức khỏe của người lao động nhìn chung 
được bảo đảm, góp phần bảo vệ nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển sản xuất của 
doanh nghiệp, ổn định, an toàn xã hội. 

Mặc dù, thời gian qua, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn huyện có chiều 
hướng giảm, nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, do vẫn còn một số doanh 
nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh 
lao động. Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2013 - 2018, trên địa bàn huyện có 21 lao 
động chết do tai nạn lao động (chết trong quá trình lao động, sản xuất của các hộ gia 
đình khu vực nông nghiệp, không xảy ra tại doanh nghiệp). 

Nguyên nhân xảy ra các vụ việc tai nạn chết người tại các xã, thị trấn có yếu tố 
khách quan, một phần do công tác tuyên truyền, giáo dục của một số cấp ủy, chính 
quyền còn mang tính hình thức, chưa sâu sát đến các bản, tiểu khu và người lao động. 
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Qua kiểm tra cũng cho thấy, một số doanh nghiệp nhỏ, kinh tế hộ gia đình chỉ tập 
trung vào sản xuất, kinh doanh mà chưa xây dựng đầy đủ các biện pháp đảm bảo 

an toàn, vệ sinh lao động. Ý thức chấp hành về an toàn, vệ sinh lao động của một 
bộ phận nhân dân còn hạn chế, đặc biệt là những lao động hoạt động sản xuất tại 
các hộ gia đình. Người lao động không được huấn luyện hoặc huấn luyện không 
đầy đủ các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn, vệ sinh lao động. Cán bộ quản lý 
Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động của huyện và xã, thị trấn đều thực 
hiện kiêm nhiệm, đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, do đó, ảnh hưởng đến 
công tác kiểm tra, giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh 
nghiệp. 

Thời gian tới, nếu công tác an toàn, vệ sinh lao động không được tổ chức 

thực hiện tốt, kịp thời, sẽ gây ra nhiều rủi ro, thiệt hại về người và tài sản, ảnh 
hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. 

Do đó, huyện Thuận Châu sẽ tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động chỉ đạo 
các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức khảo sát, nắm bắt thực trạng về tình hình 
an toàn, vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp để có kế hoạch đôn đốc, chỉ đạo 
thực hiện cụ thể, phù hợp. Chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác đào tạo, 
huấn luyện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động  đối 
với người lao động, đặc biệt là mạng lưới bộ máy an toàn, vệ sinh lao động. 

Thông tin kịp thời về các vụ tai nạn lao động, nguy cơ tai nạn lao động để có biện 
pháp phòng ngừa. Mở rộng sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội khác để 
chia sẻ trách nhiệm xã hội trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, 
nhằm phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, duy 
trì khả năng lao động cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của doanh 
nghiệp. 

Huyện cũng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho 
UBND tỉnh hàng năm, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (có sự tham gia của cán 
bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động các huyện) kiểm tra doanh nghiệp 

tại các huyện theo hình thức kiểm tra chéo, tránh sự nể nang, xử lý không nghiêm 
đối với những doanh nghiệp cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật 
về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng 
cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động 
ở cả cấp huyện và cấp xã.  
 

04. Nam Tiến. ĐIỆN LỰC SÔNG MÃ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH LAO 

ĐỘNG, XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA ĐỂ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG / Nam Tiến // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 1-15/9/2020.- Số 

630.- Tr. 87-88. 
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Điện lực Sông Mã (Công ty Điện lực Sơn La) có 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. Với đặc thù trong hoạt động sản xuất kinh doanh, điều kiện làm 
việc còn nhiều khó khăn song Ban lãnh đạo và Công đoàn Điện lực Sông Mã 
luôn chú trọng thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động, đảm bảo 
việc làm, thu nhập ổn định, đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế theo quy định, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, 
góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững. 

Điện lực Sông Mã hiện 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. 
 Cùng với 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. Công tác quản lý khách hàng được 
thực hiện khoa học, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, thay đổi tỷ lệ sử dụng điện 
cho các mục đích của khách hàng, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công 
nhân, nhằm xác định chính xác công suất và thời gian hoạt động của từng loại 
thiết bị để áp giá bán điện đúng với mục đích, thực tế sử dụng của khách hàng. 
Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được đơn vị đặc biệt quan tâm, 
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. 

Điện lực Sông Mã cũng thực hiện xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm 
việc, đảm bảo khu vực làm việc xanh - sạch - đẹp, chủ động phòng ngừa, giảm ô 
nhiễm môi trường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, kiểm soát các 
nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. Đơn vị thường xuyên quán triệt, phổ 
biến kiến thức, các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao 
nhận thức, ý thức của công nhân trong phòng ngừa tai nạn lao động và đẩy mạnh 
tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân. Đồng thời, cấp phát sổ tay cẩm nang an 
toàn điện, sổ tay phòng cháy chữa cháy điện gia đình cho khách hàng sử dụng 
điện... nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 19 năm 2020 13

vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đơn vị còn 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. 

Cùng với đó, để có thể đảm nhiệm khối lượng công việc lớn và đòi hỏi yêu 
cầu kỹ thuật cao như vậy, đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể 
người lao động, 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 trên lưới một cách khoa học, hạn chế thấp nhất thời gian mất điện. 

Ban lãnh đạo Điện lực Sông Mã cùng Ban chấp hành công đoàn cũng luôn 
ý thức đến từng cán bộ công nhân viên, động viên, khích lệ để tham gia cùng 
hướng dẫn nhau tự học, việc học tập không nhất thiết phải tham dự một khóa đào 
tạo nào đó mới gọi là học tập. Mỗi thành viên trong đơn vị đều có thể học từ 
chính bản thân và đồng nghiệp. Đơn vị thường xuyên tổ chức từng nhóm để trực 

tiếp trao đổi, chia sẻ với nhau các công việc được phân công thực hiện. Qua đó, 
mỗi nhân viên, tùy theo tính chất công việc, họ sẽ rút ra được những bài học cho 
riêng mình, nâng cao thêm kỹ năng, kiến thức đồng thời giúp nhân viên thay đổi 
tư duy trong quá trình học tập. 

Đầu giờ ngày làm việc, nhân viên trong nhóm, trong tổ, đội hoặc phòng 
cùng trao đổi các nội dung, chia sẻ kinh nghiệm những việc đã làm hôm trước, 
nếu có điểm chưa hài lòng về công việc, cách xử lý của chính mình hoặc của 
đồng nghiệp kịp thời điều chỉnh cách thức triển khai công việc sẽ thực hiện hôm 
nay. Hướng dẫn tự đào tạo là cách làm giúp nhân viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh 

nghiệm từ thực tế, hoặc cùng nhau tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, đồng 
thời hiểu được những việc cần làm hôm nay. Và việc thực hiện điều này hàng 
ngày, thay vì để đến cuối giờ, tuần, tháng, quý mới báo cáo. Có thể giúp mỗi 
người thấm và nhớ hơn những bài học vừa mới diễn ra và có sự điều chỉnh ngay. 
Qua mỗi lần như vậy, anh chị em cán bộ công nhân viên luôn chân thành, lắng 
nghe, cùng cởi mở thẳng thắn trong chia sẻ, góp ý mang tính xây dựng để tìm ra 
phương án tốt nhất. 

Khi các phòng, tổ, đội sản xuất, nhóm và các công nhân đoàn kết, mạnh 
dạn chia sẻ, truyền đạt cho nhau kiến thức hay những vấn đề chưa nắm bắt được 
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với thái độ chân thành, lắng nghe, tiếp thu trao đổi và tháo gỡ, mỗi cán bộ công nhân 
viên sẽ được nâng cao hơn nữa chuyên môn nghiệp vụ của mình, đáp ứng các yêu 

cầu của khách hàng sử dụng điện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh mà cấp trên giao cho đơn vị. 

Nhìn chung, đơn vị đã tổ chức các chương trình huấn luyện, kèm cặp về 
chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá thường xuyên và công bằng mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ, qua đó giúp người lao động điều chỉnh những hành vi của mình cho phù 
hợp; tổ chức kiểm tra trực tiếp tại hiện trường lao động, nắm bắt, lắng nghe tâm tư 
nguyện vọng của cán bộ công nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong 
cuộc sống hàng ngày, để từ đó kịp thời sẻ chia, giúp đỡ, tạo động lực cho công nhân 
viên chức lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. 

Để công nhân viên chức lao động đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ, yên tâm và 
tích cực công tác, lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Sông Mã cũng 
phối hợp chặt chẽ trong thực hiện pháp luật lao động, Bộ luật Lao động, Luật An 
toàn, vệ sinh lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Nội quy lao động của 
Công ty Điện lực Sơn La và đơn vị, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị. Đồng thời, đổi mới và 
đẩy mạnh hoạt động công đoàn nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao 
động... Ban Chấp hành công đoàn đơn vị đã luôn đi sâu, đi sát, lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng và thấu hiểu hoàn cảnh của người lao động, từ đó kịp thời có những 

kiến nghị với ban lãnh đạo những vấn đề của người lao động đang gặp phải để đảm 
bảo quyền lợi và chăm lo tốt hơn cho người lao động. Việc chi trả tiền lương, tiền 
thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của người lao động luôn được đơn vị đảm bảo. Người lao động được thưởng; được 
nghỉ vào các ngày lễ, tết, nghỉ phép theo quy định. 

Cùng với đó, nhằm động viên kịp thời về tinh thần và vật chất tới công nhân 
viên lao động, công đoàn đã trực tiếp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ với đoàn 
viên và người lao động mắc bệnh hiểm nghèo. Hàng năm, vào dịp tháng 5 - “Tháng 

công nhân”, Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Sông Mã đều tổ chức 
gặp mặt, quan tâm, chia sẻ, động viên, tặng quà đến người lao động về cả vật chất 
lẫn tinh thần. Hàng quý, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Sông 
Mã đều tổ chức sinh nhật cho các đồng chí cán bộ công nhân viên có ngày sinh trong 
quý đó với mong muốn khích lệ cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần đoàn kết, 
yên tâm công tác, tạo động lực tích cực lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đây là hoạt động được điện lực duy trì hàng 
quý, thể hiện nét văn hóa của Công ty Điện lực Sơn La và tăng cường thêm sự gắn 
kết giữa các thành viên. 
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Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô cấp do 
chủng mới của virus Corona gây ra, ngày 15/02, Tiểu ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh nCOV Điện lực Sông Mã phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng huyện và 
Trung tâm Y tế thị trấn Sông Mã đã tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử trùng tại 
các phòng làm việc, khu vực xung quanh và khu nhà tập thể của đơn vị. Cùng với 
công tác tiêu độc khử trùng, Tiểu ban chỉ đạo và công đoàn đơn vị đã đề nghị với 
ban lãnh đạo trang bị khẩu trang phát cho cán bộ công nhân viên, mua nước rửa 
tay sát khuẩn đặt tại khu vực phòng giao dịch khách hàng. Đồng thời đẩy mạnh 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến từng cán bộ công nhân viên người lao động 
về tình hình nguy hại của dịch bệnh Corona để chủ động phòng tránh, không tham 
dự các lễ hội, các hoạt động tập trung đông người, từ đó phòng tránh bệnh, đảm 

bảo sức khỏe cho bản thân để công tác tốt, sẵn sàng ứng phó với các tình huống 
phòng chống dịch. 

Nhìn chung, với sự quan tâm của Ban lãnh đạo Điện lực Sông Mã và việc 
phát huy hiệu quả vai trò là đại diện của người lao động của tổ chức công đoàn, 
người lao động ở Điện lực Sông Mã không chỉ được đảm bảo quyền lợi mà còn 
được hưởng nhiều chế độ phúc lợi tốt nhất. Việc đơn vị thực hiện nghiêm túc 
pháp luật lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội đã góp phần bảo đảm quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, từ đó thúc đẩy mối quan hệ lao 
động hài hòa trong đơn vị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững. 
 

05. Khánh Linh. CÔNG AN SƠN LA VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ 
NẠN MẠI DÂM / Khánh Linh // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 1-
15/9/2020.- Số 630.- Tr.89-90. 
 

Mại dâm là tệ nạn xã hội gây ra nhiều hệ lụy đối với đời sống con 
người về sức khỏe, trật tự an toàn xã hội, hạnh phúc gia đình và ảnh hưởng 
tiêu cực đến kinh tế - xã hội. Là cơ quan đảm nhận trọng trách bảo vệ an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai 
nhiều hoạt động đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn mại dâm nói riêng, 
các tệ nạn xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh Sơn 
La có 1.513 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, bao 
gồm: 755 cơ sở lưu trú khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê; 310 nhà hàng 

karaoke và cơ sở massage; 2 vũ trường “Bar”; 446 nhà hàng ăn uống, quán cà 
phê, cắt tóc gội đầu thư giãn. Tổng số nhân viên, người lao động tại các cơ sở 
kinh doanh nói trên là 2.715 người (Số nhân viên có hợp đồng lao động 2.310 
người, 405 lao động thử việc; số nhân viên nữ: 1.230 người; số nhân viên là người 
ngoại tỉnh: 215 người). Theo nhận định của cơ quan chức năng, có 7 cơ sở nghi 
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có liên quan đến tệ nạn mại dâm; 10 đối tượng nghi có liên quan đến việc môi 
giới, chứa chấp người bán dâm. Số nhân viên nghi có liên quan đến hoạt động 

mại dâm khoảng trên 25 người. 
Trong những năm qua tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Sơn La 

không có các diễn biến phức tạp, không hình thành các điểm, tụ điểm nóng về tệ 
nạn mại dâm, chưa gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, tệ nạn mại dâm vẫn 
tiềm ẩn những nguy cơ cao, tái phát sinh hoạt động mại dâm tại các điểm tham 
quan, du lịch và các thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó là sự xuất hiện 
tội phạm môi giới mại dâm lợi dụng sự ham chơi, đua đòi của một số học sinh, 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình và nhà 
trường để dụ dỗ, lôi kéo các em sa ngã vào con đường bán dâm; từ đó đã hình 

thành các đường dây gái gọi cao cấp, sẵn sàng cung cấp khi có khách yêu cầu, 
thông qua điện thoại, zalo, facebook... Hoạt động mua, bán dâm ngày càng có 
phương thức tổ chức, hoạt động tinh vi; biến tướng dưới nhiều hình thức khác 
nhau và thủ đoạn mới, dẫn đến công tác đấu tranh truy quét, triệt phá các hoạt 
động liên quan đến tệ nạn này còn gặp nhiều khó khăn. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh Sơn La đã xây 
dựng, ban hành kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội, chỉ đạo công an các huyện, 
thành phố xây dựng kế hoạch phòng ngừa và phát động các phong trào thi đua, 
cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong các cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường, đoàn thể và tổ chức xã hội. Công an tỉnh cũng chỉ đạo công 
an các huyện, thành phố 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 tệ nạn mại 
dâm, đồng thời tăng cường công tác đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này trên 
địa bàn. 

Về công tác thông tin, tuyên truyền, lực lượng công an đã tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức 

xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội 
phạm có liên quan đến tệ nạn xã hội. Năm 2019, lực lượng Công an Sơn La đã 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các chương trình phát trên loa phát 
thanh tiếng phổ thông, tiếng Thái, phát sóng trên truyền hình địa phương, An ninh 
TV Sơn La, An ninh TV Trung ương; tổ chức 1.145 cuộc tuyên truyền với 139,5 
nghìn lượt người tham dự, thu 120 phiếu có nội dung phát giác, tố giác hành vi vi 
phạm pháp luật. Ngoài ra, công an xã còn sử dụng xe chuyên dụng tổ chức tuyên 
truyền lưu động ở các xã nhằm tạo phong trào toàn dân và dư luận xã hội lên án 
mạnh mẽ, phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. 
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Về công tác xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn lành mạnh, Công an 
tỉnh Sơn La đã phối hợp với các 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 để người 
dân cảnh giác, phòng ngừa. Lực lượng Công an Sơn La còn duy trì có hiệu quả 
gần 17.900 nhóm liên gia tự quản; 3.114 tổ an ninh nhân dân; 3.353 tổ hòa giải; 7 
ban bảo vệ dân phố; 458 tổ dân phòng, 454 tổ thanh niên xung kích trong công tác 
giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Gắn nội dung phòng chống tệ nạn xã hội với các 
phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, “Gia đình, thôn, bản, xã, phường, 
thị trấn an toàn về an ninh trật tự”; gia đình, tiểu khu kiểu mẫu, nhà trường không 

có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện Thông tư 23 quy định “Khu dân 
cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn về an 
ninh trật tự”, chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện thanh tra, 
kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, dễ phát sinh tệ nạn xã hội, 
Công an tỉnh đã phân công 1 cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 về phòng chống tệ nạn mại dâm của 
tỉnh. Năm 2019, Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã phối hợp với đội kiểm tra 
liên ngành huyện, thành phố, tiến hành kiểm tra 70 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên 

địa bàn 10 huyện gồm: Sốp Cộp, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Mai 
Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Thuận Châu. 

Qua các đợt thanh tra, kiểm tra, Đội Kiểm tra liên ngành 178 đã kịp thời 
chấn chỉnh những vi phạm, thiếu sót của các cơ sở kinh doanh dịch vụ; góp phần 
giúp các cơ sở kinh doanh dịch vụ nắm được các quy định của pháp luật về 
phòng, chống mại dâm; phòng ngừa từ xa việc các cơ sở này lợi dụng hoạt động 
kinh doanh để tổ chức hoạt động mại dâm, bao che cho hoạt động mại dâm. 
Trong quá trình thi hành công vụ, Đội Kiểm tra liên ngành 178 còn lồng ghép 
công tác thanh tra, kiểm tra với việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống mại dâm đến chủ các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ, giúp họ nâng cao nhận thức và có ý thức trách nhiệm 
trong việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong phòng, chống mại dâm 
và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có điều kiện. 

Bên cạnh đó, năm 2019, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra, đấu 
tranh, triệt xóa 4 vụ, 10 đối tượng mua bán dâm (giảm 3 vụ, 12 đối tượng so với 
năm 2018). Tang vật thu giữ là 1,1 triệu đồng; đã xử phạt hành chính 4 vụ, 10 đối 
tượng, nộp kho bạc Nhà nước 4,5 triệu đồng. Riêng Phòng PC02 đã phát hiện 1 
vụ, 4 đối tượng mua bán dâm, thu giữ 600 nghìn đồng, xử phạt hành chính các đối 
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tượng mua, bán dâm, nộp kho bạc Nhà nước 1,9 triệu đồng. Cũng trong năm qua, lực 
lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với lực lượng chức năng 
Kiểm tra 887 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhắc nhở các cơ sở việc chấp hành 
các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật 
tự, để phát sinh tệ nạn mại dâm như nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, massage. 

Có thể nói, trong thời gian qua, nhờ có sự tham mưu, tham gia tích cực của lực 
lượng công an toàn tỉnh trong đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong công tác phòng ngừa 
và đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính 
quyền và công an cấp cơ sở trong công tác này nên công tác phòng, chống tệ nạn mại 
dâm trên địa bàn toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống mại dâm ở nhiều cơ sở còn mang 
tính hình thức, chưa có chiều sâu, nhiều nơi chỉ thực hiện theo đợt, chưa thường xuyên 
nên hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, các loại hình kinh doanh dịch vụ liên quan đến 
khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ... tăng nhanh, khó kiểm soát, sự phối hợp giữa các cơ 
quan, đơn vị chức năng còn thiếu thống nhất trong công tác quản lý, phòng ngừa và 
đấu tranh với tệ nạn mại dâm. Cùng với đó, công tác quản lý, dạy nghề, cho vay vốn, 
tạo việc làm cho gái mại dâm hoàn lương, người nhiễm HIV còn nhiều hạn chế. Sự kỳ 
thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, gái mại dâm tái hòa nhập cộng đồng còn 
khá phổ biến khiến nhiều người lại quay trở lại con đường cũ. 

Chính vì vậy, trong thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục quán triệt, 
thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch của Đảng và Nhà 
nước, Bộ Công an, đặc biệt là Chương trình quốc gia Phòng chống mại dâm giai đoạn 
2016 - 2020; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn 
mại dâm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên tiến hành việc rà soát, thống 
kê, theo dõi di biến động các đối tượng nghi vấn về hoạt động mại dâm cũng như các 
hành vi vi phạm khác trên địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn trọng 
điểm, các hành vi lợi dụng buôn bán phụ nữ làm gái mại dâm. Kịp thời ngăn chặn 
không để tội phạm hoạt động thành đường dây, ổ nhóm mại dâm phức tạp về an ninh 
trật tự. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia 
phòng chống tội phạm lồng ghép với tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tệ nạn mại 
dâm. Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả của các tổ 
chức quần chúng như “Nhóm liên gia tự quản” về an ninh trật tự, ban bảo vệ dân phố, 
tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải. 
  

06. Phượng Đỗ. HUYỆN PHÙ YÊN: HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA VÀO CUỘC 
PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM / Phượng Đỗ // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 1-
15/9/2020.- Số 630.- Tr.91-92. 
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Huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) gồm có 26 xã, 01 thị trấn, nằm ở phía Đông 
Nam, cách trung tâm tỉnh Sơn La 125km. Trong những năm qua, với sự quan 
tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá, cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển 
của kinh tế - xã hội cũng kéo theo các loại tệ nạn xã hội, trong đó có diễn biến phức 
tạp về tệ nạn mại dâm. 

Cùng với việc tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản 
chính sách, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm 

theo hướng phát huy vai trò tổ chức của các ngành, đoàn thể và các cơ quan thông 
tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã và bản, khối phố. Hoạt động 
tuyên truyền được đẩy mạnh qua các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm kết hợp 
với phòng, chống tệ nạn xã hội. Đối tượng tuyên truyền ngày càng được mở rộng, 
đặc biệt là những nhóm người có nguy cơ cao và ở những địa bàn trọng điểm về tệ 
nạn ma túy, mại dâm. Hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp, phong phú, 
thu hút sự quan tâm và triển khai thực hiện ở nhiều cơ sở. 

UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh Xã hội phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục phòng, 

chống tệ nạn xã hội lồng ghép với các chương trình kinh tế xã hội khác cho cán bộ 
chủ chốt tại các xã, thị trấn; công nhân lao động trong các công ty, doanh nghiệp; 
các trường học chuyển tải đến học sinh, đoàn viên thanh niên. Phòng Văn hóa - 
Thông tin phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép 
trong các buổi họp dân tại bản, tiểu khu, trong các buổi của câu lạc bộ gia đình phát 
triển bền vững; nhóm phòng chống bạo lực gia đình... Vận động nhân dân tham gia 
củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tích cực tham gia các phong trào phát 
triển kinh tế, phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với các cơ quan 
chức năng tổ chức các buổi tập huấn kiến thức, nói chuyện chuyên đề, các buổi 
sinh hoạt, giao lưu, sân khấu hóa về các chính sách pháp luật của Nhà nước trong 
công tác phòng, chống mại dâm, vai trò của gia đình, phụ nữ trong việc giáo dục 
con em phòng, chống tệ nạn xã hội. Công tác tuyên truyền giáo dục cho những 
người có nguy cơ cao như tiếp viên nhà hàng, khách sạn,... cũng được quan tâm... 
Phát động phong trào phụ nữ huyện Phù Yên rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự 
tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” và triển khai cuộc vận động “Gia đình 5 
không 3 sạch”; phát động các hội viên đăng ký cam kết gia đình không có người 
thân mắc tệ nạn xã hội. 

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tích cực phối hợp với các cấp, các 
ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức thực hiện tốt các quy 
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định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; tổ chức giao lưu, tọa đàm, gắn việc 
thực hiện Chương trình Hành động phòng, chống mại dâm “Xây dựng và đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. 
Trong năm 2019, huyện đã tổ chức 08 buổi tuyên truyền tại trung tâm huyện; 

tuyên truyền cổ động đường dài bằng xe ô tô tới các xã, bản được 04 lượt; căng treo 
09 băng zôn, khẩu hiệu vượt đường, phục vụ được trên 5.000 lượt người nghe và 
xem. Các xã, thị trấn đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền lồng 
ghép tại cơ sở được 25 buổi phục vụ trên 6.550 ngàn lượt người nghe. Trung tâm 
Truyền thông - Văn hóa huyện tổ chức tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền 
hình của huyện 06 buổi, các buổi chiếu phim tại cơ sở được 9 buổi phục vụ trên 
2.400 lượt người nghe. 

Song song với đó, huyện Phù Yên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
phòng, chống mại dâm. Đội Kiểm tra liên ngành đã kiểm tra, xử phạt hành chính 
03 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm lĩnh vực an ninh trật tự xã hội theo 
Nghị định 167, với số tiền phạt 5,8 triệu đồng. Trong đó có 01 cơ sở kinh doanh 
lưu trú, 02 cơ sở kinh doanh liên quan đến truy cập Internet. Qua tiến hành rà 
soát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn hiện nay, toàn 
huyện có 04 khách sạn, 02 nhà nghỉ, 09 nhà trọ; 09 điểm dịch vụ karaoke, 16 
quán cà phê giải khát; qua kiểm tra chưa phát hiện thấy cơ sở kinh doanh nào vi 
phạm. Trong quá trình rà soát, đã kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ thực hiện nghiêm các quy định của Pháp lệnh Phòng, chống mại 
dâm và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, 
an toàn xã hội, Luật Phòng, chống ma túy,... và yêu cầu tất cả các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ký cam kết về đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức các 
cuộc thanh, kiểm tra trên 50 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, qua đó đã xử lý hành 
chính 03 cơ sở. 

Ngoài ra, huyện chú trọng công tác xây dựng mô hình xã, thị trấn lành 
mạnh, chỉ đạo công an huyện phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng, 
các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn ngay từ đầu năm đăng ký xây dựng xã, thị 

trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm và cuối năm tiến hành phân loại, đánh giá 
công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. 
Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện triển khai công tác tuyên truyền trên 
hệ thống truyền thanh truyền hình và hệ thống loa truyền thanh 27 xã, thị trấn 
trong toàn huyện về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác 
phòng, chống mại dâm; thông tin giáo dục tuyên truyền về phòng ngừa, ngăn 
chặn và giảm thiểu tác hại liên quan đến tệ nạn mại dâm. Đội Kiểm tra liên 
ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện đã được thành lập từ năm 2018, luôn 
được duy trì và đi vào hoạt động. 
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Theo đánh giá của huyện Phù Yên, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, 
chống mại dâm đã được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân vào cuộc, đồng tình 

ủng hộ. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp, tổ chức hội, đoàn 
thể... về các tệ nạn xã hội được nâng lên rõ rệt, tạo ra phong trào quần chúng tích cực 
tham gia phòng, chống mại dâm. Công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống mại 
dâm được tăng cường và nâng lên một bước; công tác phối hợp phòng ngừa, đấu 
tranh triệt phá và xử lý các vụ mại dâm đã được thực hiện có hiệu quả; thường xuyên 
phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm và nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm các quy 
định của Nhà nước; công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại 
dâm tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: 
Phù Yên là một huyện miền núi tiềm lực kinh tế còn thấp, phát triển chưa đồng đều, 
đời sống nhân dân giữa các vùng còn chênh lệch lớn, tình hình tệ nạn xã hội còn diễn 
biến phức tạp. Địa bàn rộng và khó khăn cho việc đi lại, nên công tác tuyên truyền 
cho nhân dân về Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm còn gặp nhiều bất cập. Cán bộ 
làm công tác văn hóa các xã, bản chưa được đào tạo về chuyên môn nên đã ảnh 
hưởng tới kết quả hoạt động chung. Nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt động tuyên truyền thiếu thốn, lạc hậu nên công tác tuyên truyền 
pháp lệnh chưa được thường xuyên, liên tục, đặc biệt là các xã, bản vùng cao, vùng 

xa của huyện. Mặt khác, công tác quản lý địa bàn còn hạn chế, trong đó có quản lý, 
kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà nghỉ, quán càfe, quán karaoke, cắt 
tóc, gội đầu,... các đối tượng đã lợi dụng các cơ sở này để hoạt động mại dâm trá 
hình, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. 

Trong thời gian tới, huyện Phù Yên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quản lý Nhà nước 
về công tác phòng, chống mại dâm, xác định rõ vai trò, trách nhiệm tổ chức, cá nhân 
của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; coi hiệu quả công tác 

phòng chống tệ nạn mại dâm là một trong những chỉ tiêu thi đua, đánh giá hàng năm 
đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác giáo dục, phòng 
ngừa, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên có hành vi thiếu trách 
nhiệm bao che, dung túng tệ nạn mại dâm. Thường xuyên rà soát, đánh giá thực 
trạng tệ nạn mại dâm, thực hiện đồng bộ các hoạt động, giải pháp theo chương trình 
kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm liên 

quan đến hoạt động mại dâm, kịp thời phát hiện, triệt xóa các tụ điểm, đường dây, 

đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm; đưa truy tố, xét xử nghiêm minh các tội 
phạm liên quan đến hoạt động mại dâm. 
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Bên cạnh đó, huyện xây dựng mô hình hỗ trợ tại cộng đồng đối với người bán 
dâm để có thể cung cấp kịp thời các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tâm lý, pháp lý; cơ chế, 

chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ 
can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục; hỗ trợ người bán dâm giảm các tổn thương bị lừa gạt, bạo lực, bóc lột tình 
dục; giảm kỳ thị của xã hội cho phụ nữ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, nêu gương người tốt, việc 
tốt, mô hình tốt, những cơ quan, đơn vị có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời phê 
phán những xã, thị trấn có tệ nạn mại dâm. Hình thức, nội dung tuyên truyền phải 
phù hợp với các đối tượng cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong công 
tác phòng, chống mại dâm. Tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác chuyển hóa địa 

bàn, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 
rà soát, đánh giá các mô hình, biện pháp phòng, chống mại dâm có hiệu quả để phát 
triển nhân rộng.  
 

07. Minh Hằng. SƠN LA: NGƯỜI TRẺ GIẢM THUỐC LÁ, NGƯỜI GIÀ GIẢM 
THUỐC LÀO / Minh Hằng // Nông thôn mới.- Tháng 9/2020.- Số 572.- Tr. 32-33. 

 

Mặc dù là tỉnh miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ làm tốt 
công tác truyền thông nên nhiều năm qua bà con nông dân đã dần hiểu về tác 

hại thuốc lá. Từ nhận thức được tác hại nhiều người đã tình nguyện bỏ thuốc. 
BÀ CON NÔNG DÂN ĐÃ Ý THỨC ĐƯỢC TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 

Yên Châu là huyện miền núi, giáp biên của tỉnh Sơn La. Đa phần bà con là 
người dân tộc Thái, trình độ nhận thức vẫn còn hạn chế. Thế nhưng nhờ làm tốt công 
tác tuyên truyền vận động chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung và 
Luật Phòng chống tác hại nói riêng mà hiểu biết của bà con cũng tăng lên. 

Ông Nguyễn Văn Sử (Chiềng Đông, Yên Châu, Sơn La) cho biết, trước 
đây ông có thâm niên 10 năm hút thuốc, thế nhưng từ ngày được cán bộ thôn 
bản nói hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm nên ông bỏ dần. Ông Sử chia sẻ: “Từ 
ngày bỏ thuốc tôi tiết kiệm được khoản tiền kha khá, lấy đó mua bánh kẹo cho 
các cháu. Hơn nữa bỏ thuốc tôi thấy khỏe lên, vợ con ai cũng vui mừng”. 

Từ chỗ chỉ có vài người từ bỏ thuốc lá như ông Sử, giờ đây phong trào bỏ 
thuốc lá đã lan rộng ra toàn xã Chiềng Đông. Trong tiệc cưới, tiệc liên hoan, hay 
đám ma chay, hội nghị... tại xã cũng không còn tình trạng mời thuốc như trước đây. 
Một số cá nhân còn hút cũng ý thức được hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động là có 
hại nên chỉ hút nơi vắng người, hoặc ở khu ngoài trời. 

Ông Nghiêm Văn Hải - Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Châu cho biết, 
tình trạng hút thuốc lá trong bà con nông dân cũng giảm nhiều vì giờ đây bà con hiểu 
tác hại thuốc lá. Nghe thấy hút thuốc tăng nguy cơ mắc ung thư, viêm phổi... là bà 
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con sợ lắm. Thêm vào đó, hút thuốc lá cũng khá tốn kém nên nhiều người cũng từ 
bỏ. 

“Hiện nay, chỉ còn một bộ phận bà con dân tộc thiểu số trung niên trồng cây 
thuốc lào, hút thuốc lào. Còn lại người trẻ, thanh thiếu niên giảm hút thuốc. Có người 
hút thuốc cũng bỏ dần” - ông Hải nói. 

Vừa qua đầu tháng 8, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân 
tỉnh Sơn La đã phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức về phòng chống tác hại 
thuốc lá cho nông dân trên địa bàn huyện. Có hơn 400 hội viên, cán bộ hội, chủ yếu 
là nam nông dân đã được tập huấn về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Ngoài ra 
thông qua lớp tập huấn cán bộ truyền thông còn phân tích về tác hại của thuốc lá tới 
sức khỏe của người hút và người ngửi thuốc lá... 

Mặc dù công tác truyền thông đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng 
hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện vẫn còn 
nhiều khó khăn khiến hiệu quả truyền thông chưa cao. Lý do theo ông Hải là bởi do 
Yên Châu là huyện miền núi, địa hình tương đối phức tạp nên việc truyền thông tập 
trung gặp khó khăn. Kinh phí đầu tư cho hoạt động truyền thông cũng không có nên 
không thể làm quy mô, trọng tâm được. Đa phần các buổi truyền thông đều được 
lồng ghép với các chương trình hội nghị, hội thảo khác của hội nông dân ở cơ sở. 

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG TRONG CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN 

Ông Đỗ Thanh Huy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh Sơn La 
cho biết, đầu tháng 8 năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội 
tổ chức mở 6 lớp tập huấn cho bà con nông dân. Cụ thể 2 lớp ở huyện Mai Sơn; 2 
lớp ở Thành phố Sơn La; 2 lớp ở huyện Yên Châu. Mỗi lớp học có 165 thành viên là 
hội viên nông dân và cán bộ nòng cốt của hội nông dân ở các địa phương. 

Ông Huy cho biết, những năm trước dù muốn tổ chức tập huấn trọng điểm 
nhưng do không có kinh phí nên hội nông dân không làm được. Chính bởi vậy, hoạt 
động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá chủ yếu được lồng ghép với các sự 
kiện truyền thông khác của hội. 

Về chương trình truyền thông của tỉnh hiện nay chỉ tập trung nhiều vào 
các dự án truyền thông cho người trẻ, thanh niên... các đối tượng khác như nông 
dân; phụ nữ; hay cựu chiến binh không có nguồn để làm. Trong khi đó, toàn tỉnh 
có tới 165 nghìn hội viên nông dân. Hội viên nông dân đồng thời cũng là hội 
viên của nhiều tổ chức đoàn thể khác. Vì vậy, nếu làm tốt công tác truyền thông 
phòng chống tác hại thuốc lá cho nông dân sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phổ 
biến kiến thức pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá trong toàn thể nhân 
dân. 

Là tỉnh miền núi, số hội viên đồng bào dân tộc cao, tỷ lệ hút thuốc lá ít, 
nhưng hút thuốc lào vẫn còn khá nhiều. Bởi vậy, Hội Nông dân tỉnh cũng xác 
định thời gian tới sẽ đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại các cấp hội ở thôn, bản 
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nơi có đông đồng bào dân tộc còn hút thuốc. Cách thức thực hiện sẽ là “tới từng ngõ, 
gõ cửa từng nhà” để truyền thông, hoặc truyền thông trực tiếp qua các kênh như đám 
cưới, đám ma, lễ hội của địa phương... 

Ngoài ra, các địa phương cũng sáng tạo trong cách thức truyền thông như 
truyền thông qua loa đài, qua các buổi văn nghệ, lồng ghép kiến thức Luật Phòng 
chống tác hại thuốc lá vào vở kịch, vở diễn... 

Qua đánh giá, hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá tại Sơn La 
được triển khai đồng bộ, đa dạng ở nhiều cấp hội, từ tỉnh tới huyện, xã, thôn, bản. Kết 
quả bước đầu đã thay đổi nhận thức của người dân từ đó giúp họ thay đổi hành vi, từ 
bỏ, giảm hút thuốc lá. 

“Truyền thông lồng ghép, nhưng hiệu quả không thể cao như truyền thông tực 
tiếp được. Bởi vậy, mong muốn của chúng tôi là Trung ương và tỉnh tạo điều kiện 
dành nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá 
ở các huyện khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc còn hút thuốc” - ông Huy kiến 
nghị. 

“Mặc dù không có thống kê, nhưng nhìn chung tỷ lệ nông dân hút thuốc lá 
trên địa bàn đã giảm đi nhiều lắm. Chỉ còn một số nam nông dân trung niên, ở các 
vùng dân tộc thiểu số là còn hút thuốc lào. Số còn lại họ cũng nhận thấy tác hại thuốc 
lá là rất ghê gớm nên từ bỏ dần rồi”. Ông Đỗ Thanh Huy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã 
hội Hội Nông dân tỉnh Sơn La.  

 

08. Khánh Vân. SƠN LA: THOÁT NGHÈO NHỜ NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI / 
Khánh Vân // Lao động xã hội.- Ngày 22/9/2020.- Số 114.- Tr.5. 

 

Ông Hoàng Xuân Trường, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 
Sơn La cho biết, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian qua đã có khoảng 
17.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở Sơn La có điều kiện 
chủ động sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập tạo việc làm mới, xây dựng công 
trình nước sạch, nhà ở vững chắc. 

Theo đó, 18 năm qua, với quyết tâm vượt mọi khó khăn, chủ động bám sát sự 
chỉ đạo của ngân hàng cấp trên và địa phương, toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách 
xã hội tỉnh Sơn La thực hiện hiệu quả 17 chương trình tín dụng chính sách của Nhà 
nước, đáp ứng kịp thời, đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền 
vững của địa phương và nhân dân. 

Cụ thể, doanh số cho vay trong 8 tháng năm 2020 ở Sơn La đạt 656 tỷ đồng, 
bằng 87,8% so với cùng kỳ năm 2019, doanh số thu nợ đạt trên 410 tỷ đồng, bằng 
106% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng dư nợ đến nay lên xấp xỉ 4.700 tỷ đồng 
với hơn 140.000 khách hàng còn dư nợ, đạt 98,8% kế hoạch năm và kéo số tiền nợ 
quá hạn xuống còn 0,08% tổng dư nợ. 
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Toàn bộ nguồn vốn do huy động, tạo lập được kể cả nguồn ngân sách từ 
UBND tỉnh, huyện ủy thác là 127 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng bởi đơn vị đã triển khai tốt 
Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội. Những 
cán bộ tín dụng chính sách chẳng quản ngại suối sâu, đèo cao, thiên tai, dịch bệnh, 
bền bỉ chuyển tải nhanh chóng, an toàn về các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn ở huyện 
nghèo 30a và đến tận nơi ở của các đối tượng là hộ nghèo, gia đình đồng bào Thái, 
Tày, Mông, Dao... khắp địa bàn rộng lớn tại 12 huyện, thành phố với 204 xã, phường, 
thị trấn trực thuộc. 

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian qua đã có khoảng 17.000 
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người nghèo, cận nghèo và 
những hộ mới thoát nghèo đã đầu tư chăn nuôi được 21.000 con trâu, bò; mở 
rộng, thâm canh 15.637ha vườn cây ăn quả đặc sản như xoài, chanh leo lòng 
vàng, thanh long ruột đỏ. Đặc biệt đồng vốn chính sách đã hỗ trợ các huyện 
nghèo và 112 xã đặc biệt khó khăn khai hoang, phục hóa 610ha ruộng nước, 
600ha ruộng bậc thang, xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt hướng nạc, nuôi cá 
lồng bè, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 35,44% năm 2016 xuống còn 29,7% năm 2019. 
Năm 2018, Sơn La còn có 2 huyện là Phù Yên, Quỳnh Nhai thoát ra khỏi danh 
sách huyện nghèo 30a cũng có sự góp phần tích cực của nguồn vốn chính sách. 

Công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh Sơn La đã đạt được những thành 
tựu to lớn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện 
công cuộc này suốt 18 năm qua. Thời gian tới, cùng các cấp, ngành trên địa bàn, 
Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách có đủ điều kiện và nhu cầu đều được tiếp cận thuận lợi với các sản 
phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Với việc tập trung thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, nhìn chung đời 
sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc ở các huyện 30a trên địa bàn tỉnh 
Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, Sơn La đã hoàn thành xóa 
nhà tạm trên địa bàn các huyện nghèo; hơn 97% số xã có đường ô tô đến trung 
tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 100% số xã trên địa bàn tỉnh có điện 
lưới quốc gia, 90,8% số bản có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; tỷ lệ hộ 
nghèo bình quân tại các huyện nghèo giảm mạnh... 

Đặc biệt, năm 2018, huyện Phù Yên và huyện Quỳnh Nhai đã chính thức 
đủ điều kiện “thoát nghèo” theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ. Hiện, trên địa bàn tỉnh còn 3 trong số 5 huyện nghèo là 
Bắc Yên, Mường La, Sốp Cộp và công nhận mới thêm huyện Vân Hồ. Anh Lò 
Văn Minh ở xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ của 
Nhà nước, tôi đã phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Sơn La. 
Đến nay, mô hình này đã mang lại cho gia đình tôi thu nhập bình quân mỗi năm 
gần 150 triệu đồng. Tôi có thêm điều kiện để lo cho các con ăn học”. Nghị quyết 
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30a đã giúp kinh tế - xã hội các huyện nghèo ở Sơn La chuyển biến rõ rệt; theo 
đó, đời sống của nhân dân cũng đã được nâng lên. 
 

09. Phạm Quỳnh. HUYỆN YÊN CHÂU ĐẨY MẠNH: XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI VÀ PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG / Phạm Quỳnh // 
Tạp chí Thanh niên.- Tháng 9/2020.- Số 38.- Tr.18-23. 
 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Yên Châu tập trung thực hiện 3 
khâu đột phá: (1) Tăng cường phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ và xuất 
khẩu nông sản; sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; (2) Tập 

trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh; (3) Thu hút 
đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên cho kết cấu hạ tầng 
thương mại, dịch vụ. 

Nhìn lại chặng đường 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 
XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Yên 
Châu (Sơn La) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 28 - 30/7/2020 
thẳng thắn thừa nhận: Trong số 20 chỉ tiêu chủ yếu, huyện mới thực hiện đạt và vượt 
13 chỉ tiêu, có 2 chỉ tiêu không đạt và 5 chỉ tiêu cơ bản đạt. Chưa đạt mục tiêu trở 
thành huyện phát triển khá của tỉnh. 

XOÀI, NHÃN, MẬN HẬU, CHUỐI,… YÊN CHÂU CÓ MẶT TẠI CÁC THÀNH PHỐ 
LỚN TRONG NƯỚC VÀ THAM GIA XUẤT KHẨU 

Tuy vậy, cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, 
các thành phần kinh tế đều có bước phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được 
đầu tư; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội tiếp tục phát 
triển. Đời sống của nhân dân nhất là vùng cao, biên giới được cải thiện; công tác cải 
cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt; chính trị, xã hội ổn định; quốc 

phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt 
được một số kết quả quan trọng, sức mạnh đoàn kết các dân tộc được phát huy... 

Theo đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 ước đạt 1.260 
tỷ đồng, tăng 31,11% so với năm 2015; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01ha đất 
trồng trọt năm 2020 ước đạt 47 triệu đồng, đạt 104,4%. Giảm dần diện tích cây 
lương thực trên nương, tăng diện tích trồng cây ăn quả và cây công nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa; đầu năm 2020, toàn huyện có 8.834ha cây ăn quả (tăng 
354,5% so với năm 2015); 553ha cây trồng theo tiêu chuẩn sản xuất an toàn 
VietGAP, 100ha cây ăn quả được cấp mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu. 

02 mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc tiêu biểu tại đèo Chiềng Đông (81ha 
cây rừng, 112ha cây ăn quả) và ở bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài (110ha cây ăn quả) 
đã khắc phục được tình trạng xói mòn đất, góp phần bảo vệ môi trường, phủ xanh 
đất trống đồi trọc, nâng cao thu nhập cho nhân dân. 
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Hình thành được các vùng sản xuất tập trung với một số mô hình sản xuất 
có hiệu quả, tạo ra sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích như: Xoài ghép, 

chuối cấy mô tại các xã dọc Quốc lộ 6; nhãn ghép chín muộn tại các xã: Chiềng 
Hặc, Tú Nang, Lóng Phiêng; mận hậu, chanh leo tại các xã vùng cao biên giới; 
trồng rau hàng hóa, trồng thanh long và trồng mía nguyên liệu... Đặc biệt, nhiều 
sản phẩm nông nghiệp của huyện (xoài, nhãn, mận hậu, chuối, chanh leo,...) đã 
có mặt các thành phố lớn trong nước và tham gia xuất khẩu. 

Chú trọng phát triển chăn nuôi đàn gia súc theo mô hình trang trại, nuôi 
nhốt, gắn với trồng cỏ, đã và đang góp phần làm chuyển biến quan trọng trong 
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn của huyện. Tổng sản lượng thịt hơi 
xuất chuồng đạt 4.519 tấn. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020 thực 

hiện 320ha, tăng 41ha so với năm 2015, đạt 114,7%; tổng sản lượng đạt 482 tấn. 
Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2016 - 

2020 đạt 5.262 tỷ đồng, tăng 108,33% so với năm 2015. Công nghiệp khai 
khoáng mỏ than Tô Pang, quặng Antimon Chiềng Tương, mỏ đá Chiềng Khoi 
tiếp tục phát triển; công nghệ chế biến rượu chuối, chuối sấy giòn, chuối sấy dẻo 
và chè khô, xoài, mận, tỏi đen, nghệ... từng bước đổi mới. Một số ngành nghề 
truyền thống được khôi phục và mở rộng, như dệt thổ cẩm ở xã Chiềng Đông, 
Chiềng Hặc, nghề cơ khí cầm tay... 

Đặc biệt, huyện đã xóa bỏ hoàn toàn lò gạch nung thủ công, khuyến khích 

chuyển đổi sang sản xuất các loại gạch không nung; thu hút đầu tư xây dựng nhà 
máy gạch Tuynel, góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn. 

5 năm qua, công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm 
nông sản được đẩy mạnh và trở thành điểm sáng trong tỉnh. Với các sự kiện tiêu 
biểu như: Lễ công bố thương hiệu Xoài tròn Yên Châu, Ngày hội xoài Yên Châu 
(năm 2017, 2018, 2019), công bố nhãn hiệu chứng nhận Chuối Yên Châu, tổ 
chức 23 chuỗi xúc tiến thương mại tại các tuần hàng ở nhiều tỉnh, thành trong 
nước; phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu xoài, nhãn sang thị trường 
Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia; xuất khẩu mận hậu sang thị trường 

Campuchia. Giá trị xuất khẩu năm 2018 và 2019 đạt 9,4 triệu USD. 
03 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, ĐẠT 300% CHỈ TIÊU 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020 
huyện Yên Châu xây dựng mới 13 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn, 69 nhà văn 
hóa và 21 công trình thủy lợi. Hoàn thành 202 tuyến đường bê tông dài 
122,757km; tổng vốn 151,349 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 
40,353 tỷ đồng (chiếm 26,7%), nhân dân đóng góp 110,996 tỷ đồng (chiếm 
73,3%). Toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 300% so với nghị 
quyết đại hội; tiêu chí bình quân đạt 11 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 5 tiêu 
chí về nông thôn mới. 
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Ngoài ra, huyện đã điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại 04 
xã, tạo quỹ đất đầu tư hạ tầng dân cư; hoàn thiện quy hoạch chi tiết các phân khu 

chức năng, các dự án đầu tư: Khu dân cư tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, khu đầu 
cầu Yên Châu, khu dân cư trung tâm xã Chiềng On, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, 
dự án nhà máy gạch Yên Châu, dự án nhà máy chế biến hoa quả Chiềng Sàng... 
thu hút nhà đầu tư, khai thác quỹ đất phát triển dân cư, đấu giá quyền sử dụng 
đất, tăng nguồn thu ngân sách địa phương. 

Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; ưu tiên cho vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, xây dựng nông thôn mới, 
lĩnh vực y tế, giáo dục và quốc phòng, an ninh. Tổng mức đầu tư đạt 482,529 tỷ 
đồng (trong đó vốn Nhà nước 467,048 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 15,211 

tỷ đồng). Hệ thống đường huyện được cứng hóa 32/70km, đạt 45,7%, hệ thống 
đường xã được cứng hóa 558,4/813,3km, đạt 68,65%; 100% các bản được sử 
dụng điện lưới quốc gia. 

Các xã, thị trấn vùng dọc Quốc lộ 6 tiếp tục phát huy vai trò vùng động 
lực kinh tế - xã hội của huyện, tạo cầu nối thị trường; tập trung thâm canh tăng 
vụ lúa nước, phát triển cây ăn quả có lợi thế đặc trưng của Yên Châu (xoài, 
chuối, nhãn, me), cây công nghiệp nguyên liệu (mía, sắn), chăn nuôi gia súc và 
hình thành các địa bàn sản xuất chuyên canh rau, quả hàng hóa. 

Các xã vùng cao biên giới: Tập trung phát triển theo hướng ổn định diện 

tích cây công nghiệp hiện có (chè, cà phê,…); ổn định diện tích cây ngô theo 
hướng sản xuất hàng hóa; phát triển cây ăn quả chất lượng cao (mận hậu, chanh 
leo, nhãn,..); trồng cỏ phát triển chăn nuôi gia súc và đưa cây dược liệu vào 
trồng khảo nghiệm; đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo; đầu tư hình thành mạng lưới 
thương mại, dịch vụ du lịch tại các xã biên giới, chợ biên giới. 

Nhờ vậy, đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm từ 43,17% năm 2016 xuống còn 28% ước hết năm 2020, bình quân 
giảm trên 3%/năm (Nghị quyết Đại hội là giảm từ 2 - 2,5%/năm); hỗ trợ, sửa 
chữa, làm mới 1.289 nhà ở cho người có công với cách mạng nhưng còn khó 

khăn về nhà ở với tổng kinh phí là 37,78 tỷ đồng. Công tác cho vay vốn giải 
quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất được triển khai kịp thời, đúng đối tượng với tổng 
số vốn là 9.670 triệu đồng, tạo việc làm cho 8.073 lao động. 
 Bên cạnh đó, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân có nhiều chuyển 
biến tích cực; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp; tỷ lệ người 
dân có thẻ bảo hiểm y tế 98%;... Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học. 
Toàn huyện có 20 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 40,8% và có 18 bếp ăn tại 18 
trường phục vụ cho 2.294 học sinh bán trú hoạt động hiệu quả, góp phần duy trì 
sỹ số và nâng cao chất lượng giáo dục. 
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Đời sống hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện; 
182/182 bản, tiểu khu có đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, có 
hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; phong trào “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống 
văn hóa” được triển khai rộng khắp và hiệu quả... 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 ĐỘT PHÁ VÀ 12 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ 
YẾU 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Yên Châu xác định mục tiêu tổng 
quát là: Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; phát huy 
dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; 
phát triển huyện Yên Châu theo hướng bền vững. 

Với một số chỉ tiêu chủ yếu như: Thành lập mới 15 hợp tác xã; sản lượng 
lương thực có hạt 265.330 tấn, quả các loại 552.951 tấn, thịt hơi xuất chuồng 
25.912 tấn, thủy sản 2.816 tấn; giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt 
6,5 triệu USD; tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng đạt 73,82%; tỷ 
lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 3%/năm. 

Phấn đấu xây dựng mới 6 trường học đạt chuẩn quốc gia; 15/15 xã, thị 
trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 18 bản đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; 
tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt 48%... 

Theo đó, Đảng bộ huyện Yên Châu tập trung thực hiện 3 đột phá: (1) 
Tăng cường phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ và xuất khẩu nông sản; sản 
xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; (2) Tập trung nguồn lực xây 
dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh; (3) Thu hút đầu tư, xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên cho kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ. 

Kết hợp với 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện 
trong nhiệm kỳ. Trong đó, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, 
ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây ăn quả gắn với tiêu thụ, xuất khẩu nông 
sản; quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, công nghệ thu hoạch và bảo quản 
sau thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp. 

Chú trọng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, nhân rộng mô hình ứng 
dụng công nghệ cao và sản xuất hữu cơ; ổn định diện tích mía nguyên liệu; đầu 
tư thâm canh diện tích chè, cà phê tại các xã: Yên Sơn, Chiềng On, Phiêng 
Khoài; phát triển các loại cây ăn quả chủ lực như: Xoài, nhãn, chuối, mận hậu, 
chanh leo, dứa... hình thành vùng nguyên liệu cho các nhà máy ở các huyện giáp 
ranh. 
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Đồng thời, đưa một số cây dược liệu vào trồng khảo nghiệm; ứng dụng 
quy trình VietGAP vào sản xuất rau, quả; khuyến khích các đơn vị liên kết với 

nông dân theo các chuỗi giá trị để tiêu thụ sản phẩm ổn định, liên kết với các 
đơn vị xuất khẩu nông sản. Phát triển mạnh các loại vật nuôi, gia súc, gia cầm; 
tập trung chăn nuôi đại gia súc ở các xã vùng cao gắn với trồng cỏ, đảm bảo 
thức ăn cho gia súc; khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn cho 
gia súc, gia cầm. 

Tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt, ưu tiên cho các xã 
nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện, nâng cao các tiêu chí cho 
những xã đã đạt chuẩn, ưu tiên đầu tư cho bản đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu 
mẫu; đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hoàn thiện 

các tiêu chí đô thị loại V thị trấn Yên Châu; phấn đấu để công nhận khu đô thị 
mới Phiêng Khoài là đô thị loại V. 

Quản lý các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản như mỏ than Tô Pang, 
điểm quặng Antimon và các mỏ đá gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo 
vệ môi trường sinh thái. Xã hội hóa mạnh mẽ công tác trồng mới, khoanh nuôi 
tái sinh bảo vệ rừng, cải thiện điều kiện cấp nước và vệ sinh môi trường nông 
thôn, quản lý chặt chẽ việc cung cấp, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật; xử lý 
triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các trang trại lớn và các khu dân cư. 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong các trường học. Huy 
động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phổ cập giáo dục và xóa mù 
chữ; phấn đấu thành lập mới 01 cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trở lên. Phát 
triển du lịch cộng đồng đi liền với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và xây 
dựng sản phẩm du lịch đặc trưng... 
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