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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Người dân cả nước khó có thể hình dung Mộc Châu tươi đẹp - Khu du lịch 

Quốc gia ở tỉnh Sơn La hiện vẫn còn nhiều khó khăn; trong đó, 10 bản biên giới 

của huyện tiếp giáp với nước bạn Lào tỷ lệ đói nghèo rất cao và còn những bất ổn 

về an ninh trật tự. 

 

Không được phép để người dân đói khổ; không thể để chênh lệch giàu 

nghèo; hay những vấn đề về an ninh trật tự biên giới ảnh hưởng đến sự phát triển 

chung là quyết tâm, cũng là mệnh lệnh từ trái tim của những cán bộ lãnh đạo ở 

địa phương miền núi này. 

 

Đồng thuận trong suy nghĩ; quyết tâm trong hành động, Đảng bộ huyện 

Mộc Châu đã có những sáng tạo, nhiều cách làm hay để cùng người dân biên giới 

chung sức thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế. 

 

Loạt bài “Bản khó và chuyện xóa đói nghèo ở vùng biên Mộc Châu” gồm 

3 kỳ của nhóm phóng viên Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực 

Tây Bắc sẽ khắc họa những đổi thay, những niềm tin và kỳ vọng của người dân 

vùng biên giới Mộc Châu khi những quyết sách, những hành động thực tế của cấp 

ủy, chính quyền địa phương đã, đang được các cấp, ngành và người dân nơi đây 

“thổi hồn”. Việc quyết chiến với đói nghèo bằng Tâm - Trí - Lực của huyện biên 

giới Mộc Châu sẽ là điểm sáng trong công cuộc giảm nghèo bền vững ở vùng cao 

Tây Bắc. 

 

Trân trọng! 

 

 

 

 

 

 



Bản khó và chuyện xóa đói nghèo ở vùng biên Mộc Châu 

  

#Thưa quý vị và các bạn! Với nhiều danh lam thắng cảnh, khí hậu mát 

lạnh quanh năm, thảo nguyên xanh bát ngát..., Mộc Châu (Sơn La) vẫn được 

biết đến là một trong những khu du lịch hút khách hàng đầu của vùng Trung 

du và miền núi Bắc Bộ; doanh thu từ hoạt động du lịch hàng năm đã giúp đời 

sống của người dân nơi đây ổn định, phát triển.  
 

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, tại các bản vùng cao, biên giới cuả Mộc Châu, 

đời sống của đồng bào các dân tộc vẫn rất khó khăn, an ninh trật tự phức tạp; 

không ít bản còn tới hơn một nửa số hộ thuộc diện hộ nghèo, phần lớn đàn ông 

trong bản nghiện ma túy… 
 

          Với quan điểm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Vì một xã hội phát 

triển”, Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu đã, đang quyết liệt vào cuộc để 

chuyển đổi nhận thức, hành động của bà con. Khắc phục tình trạng hô hào 

khẩu hiệu, triển khai chung chung, khiến kết quả đạt được không cao, ngay 

trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2021-

2025, huyện Mộc Châu đã xây dựng Nghị quyết riêng về phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị các bản giáp biên 

giới phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện; phân công trách nhiệm cụ 

thể cho từng cấp, ngành để triển khai đạt hiệu quả cao nhất. 
 

PV Tuyết Lan và Thu Thùy, VOV Tây Bắc đã đồng hành cùng các tổ 

công tác của huyện đến các bản biên giới Mộc Châu và có loạt PS giới thiệu 

cách làm sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả trong cuộc chiến chống đói 

nghèo của địa phương biên giới này. Loạt PS nhan đề “Bản khó và chuyện xóa 

đói nghèo ở vùng biên Mộc Châu”. Trong chương trình hôm nay là kỳ 1 với 

nhan đề “‘Gỡ’ vòng luẩn quẩn trên bản vùng cao”.  
 

Mời quý vị và các bạn cùng nghe. 

 

 



Kỳ 1: “Gỡ” vòng luẩn quẩn trên bản vùng cao 

 

Tiếng xe máy leo dốc 
 

Một ngày theo chân anh bộ đội biên phòng về bản biên giới Phiêng Cài, 

thuộc xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 
 

Tiếng anh bộ đội hướng dẫn người dân chăm sóc cây xoài 
 

Đại úy Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng 

Sập, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, việc tuyên truyền, hướng 

dẫn; thậm chí là vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để chuyển đổi nhận 

thức, tư duy để vươn lên thoát nghèo được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện 

thường xuyên, nhất là từ cuối năm 2021, khi huyện Mộc Châu có Nghị quyết về 

việc giúp đỡ các bản biên giới khó khăn và đơn vị là thành viên của tổ công tác 

do huyện thành lập thì công việc này càng được tăng cường. 

Băng: 

 Chúng tôi đã cử cán bộ chiến sỹ, nhất là các đồng chí dân tộc Mông thực 

hiện “3 bám, 4 cùng” với bà con. Trước khi cho anh em xuống địa bàn, đơn vị đã 

mở lớp tập huấn nho nhỏ, ví dụ đồng chí nào xuống địa bàn xuống hướng dẫn 

trồng cây chanh leo thì đồng chí đấy phải biết trồng như thế nào, giống ra sao, 

phân bón liều lượng dùng thế nào… để anh em có đủ kiến thức hướng dẫn cho bà 

con. 
 

Đồng bào Mông Phiêng Cài trước đây chỉ quanh quẩn nương rẫy, cuộc sống 

tự cung, tự cấp, cái đói nghèo cứ mãi đeo đẳng hết tháng này sang năm khác.  

Ông Tráng A Tủa – Trưởng bản Phiêng Cài chia sẻ, bộ đội biên phòng và 

các tổ công tác của xã, của huyện xuống bảo, bà con nghèo nhiều rồi, phải quyết 

tâm và mạnh dạn thay đổi thì cuộc sống mới tốt hơn. Thế là bà con mới bỏ bớt 

cây ngô, cây sắn cằn cỗi để trồng mận, trồng chè, chanh leo… Từ khi một số cây, 

quả mang xuống núi bán ra tiền, bà con vui lắm!  

 

Băng: 



Phiêng Cành chúng tôi là bản vùng cao biên giới, đời sống kinh tế của bà 

con còn rất nhiều khó khăn. Trước đây làm ngô làm lúa thì bà con rất khó thoát 

nghèo. Khi xã, bản phối hợp với Đồn Biên phòng quan tâm đưa các mô hình vào 

cho bà con trồng thử nghiệm thì kết quả đạt được rất cao. Đến nay, một số đã 

được thu hoạch rồi, đời sống bà con được nâng lên rất tích cực. 
 

Tiếng chào hỏi vào thăm nhà 
 

58 tuổi – hơn nửa thế kỷ gắn bó với bản Mông của mình trên đỉnh Pha 

Luông, ông Sồng A Tủa ở bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu ít 

thấy bà con “nhìn ra ngoài”, tức chỉ luẩn quẩn ăn rau rừng, uống nước suối và ít 

khi nghĩ đến việc học hỏi cách làm ăn để phát triển kinh tế. Đây cũng là lý do 

khiến gần 30 trong tổng số 86 hộ dân ở bản hiện vẫn thuộc diện hộ nghèo.  

Được các thành viên của tổ công tác từ xã, huyện xuống tuyên truyền, giúp 

đỡ; là người có uy tín ở bản, ông quyết tâm thử chuyển hơn 1 héc-ta đất nương 

của gia đình sang trồng chanh leo. Ông Tủa khoe, ngay trong vụ đầu, số tiền thu 

hàng chục triệu đồng, khiến ông và bà con dân bản rất vui và ngỡ ngàng.   

Băng: 

Một cân bán được 35 – 40 nghìn đấy, mà tôi trồng 400 cây. Cứ như thế sẽ 

phát triển nhanh thôi. Nói chung người dân ở đây chưa có phong trào trồng; 

người ta quen sống với trâu bò nhiều rồi, người ta không đi trồng cây ăn quả mấy. 
 

Theo ông Phan Thanh Hoằng, Bí thư, Chủ tịch xã Chiềng Sơn và ông Trần 

Đức Thể, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, để người dân thay 

đổi nếp nghĩ, cách làm, biết áp dụng cách thức sản xuất mới để vươn lên thoát 

nghèo không phải chuyện một sớm một chiều. Song với phương châm “mưa dầm 

thấm đất”, xã sẽ quyết liệt vào cuộc, trước mắt là từng bước xây dựng các mô hình 

cụ thể, ươm các nhân tố điển hình để bà con nhìn vào học tập, làm theo. Từ đó, 

từng bước “gỡ” vòng luẩn quẩn đói nghèo, lạc hậu vốn đã đeo đẳng trong đời sống 

của đồng bào bấy lâu: 

Băng: 



Chúng tôi cũng đã họp bàn với nhân dân là không phải chỉ trông chờ hết 

vào nhà nước mà cũng phải có ý thức và cùng nhau quyết tâm thực hiện. 

Băng: 

Đảng ủy xã đã chỉ đạo khối đoàn thể mỗi 1 khối sẽ phụ trách 1 bản; hàng 

tháng, hàng tuần là phải xuống với bà con, xem  bà con khó khăn về cái gì, khó 

khăn về sản xuất, khó khăn về chăn nuôi hay về nhận thức, trình độ, hay làm  gì 

khó khăn thì các khối đoàn thể của xã sẽ xuống tuyên truyền, cầm tay chỉ việc 

giúp bà con,  để bà con nhận thức được và sẽ thay đổi tư duy nhận thức của mình 

để làm ăn phát triển kinh tế tốt hơn. 

 

Dẫn HN: Quý vị và các bạn vừa nghe bài thứ nhất của loạt bài “Bản 

khó và chuyện xóa đói nghèo ở vùng biên Mộc Châu” nhan đề “‘Gỡ’ vòng luẩn 

quẩn trên bản vùng cao”. 

Cùng với ươm các nhân tố điển hình và xây dựng các mô hình cụ thể, 

với quyết tâm giúp bà con hiện thực hóa khát vọng thoát nghèo, cấp ủy, chính 

quyền các cấp huyện Mộc Châu hiện đang tiếp tục hướng dẫn người dân mở 

rộng quy mô, liên kết sản xuất, đưa ứng dụng công nghệ cao vào để nâng cao 

giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập.  

Thế nhưng, làm ra tiền, mà cứ để tiền “đội nón ra đi” do sử dụng ma 

túy; hoặc vẫn cứ tham gia vào buôn bán, tàng trữ, vận chuyển các chất ma 

túy thì nghèo, chắc chắn sẽ càng nghèo thêm. Xác định điều đó, huyện Mộc 

Châu đã, đang quyết liệt đẩy mạnh các giải pháp để chuyển hóa, làm trong 

sạch địa bàn. Đây cũng là nội dung kỳ 2 mà chúng tôi sẽ đề cập trong loạt PS 

“Bản khó và chuyện xóa đói nghèo ở vùng biên Mộc Châu”. Mời quý vị và các 

bạn chú ý đón nghe./. 

 

 

 

 

 



Kỳ 2: “Cơn bão” ma túy, đau lòng cấp ủy! 

 

#Thưa qúy vị và các bạn! Do hiểu biết còn hạn chế, chưa nhận thức 

đúng, đủ về tác hại của ma túy, nhiều người dân ở các bản biên giới ở Mộc 

Châu đã tham gia vào việc buôn bán ma túy qua biên giới, hoặc sử dụng ma 

túy. Không chỉ làm “nóng” địa bàn, điều này còn khiến nhiều hộ gia đình đã 

nghèo, càng thêm khốn khó.  

Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, mang đến cuộc sống trong lành, 

yên vui để người dân yên tâm lao động sản xuất, hiện thực hóa khát vọng thoát 

nghèo, cấp ủy Đảng huyện Mộc Châu đã quyết liệt vào cuộc, lãnh đạo chính 

quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều biện pháp tích cực. 

Kỳ 2 của loạt PS “Bản khó và chuyện xóa đói nghèo ở vùng biên Mộc 

Châu” có nhan đề “‘Cơn bão’ ma túy, đau lòng cấp ủy!” Mời quý vị và các 

bạn cùng nghe: 

------------------------ 

                 Tiếng nhạc buồn   
 

10 năm nghiện ma túy, Hạng A Lâu ở bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện 

Mộc Châu, Sơn La sống như con ma rừng. Ngoài những cơn vật vã vì thèm thuốc, 

anh cũng tự thấy sống không bằng chết vì lúc nào cũng thiếu thốn đủ thứ, chưa kể 

bà con dân bản ai cũng xa lánh, ghét bỏ. 

Băng: 

Nghiện ma túy khổ lắm, thích đi đâu, tham gia cái gì như đi ăn cơm chúc 

mừng cái gì đấy, hay có việc tổ chức uống rượu uống bia thì cũng chẳng ai mời 

mình đâu.  

 

Trưởng bản Tráng A Tủa cho biết, có hơn 12 km đường biên giới tiếp giáp 

với nước bạn Lào, trước đây, nhiều người dân bản Phiêng Cài vẫn thường lén lút 

qua bên kia biên giới tham gia vào các vụ việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái 

phép chất ma túy; nhiều người thì ngập ngụa với “nàng tiên nâu”, khiến cuộc sống 

của bản thân và gia đình khốn đốn. 



Băng: 

Nói về kinh tế thì những hộ gia đình có người nghiện thì không có nguồn 

thu; con cháu đi trường đi lớp thì không đến nơi đến, nhiều khi bỏ học. Hai là lúc 

đau ốm thì không có tiền để đi khám chữa bệnh, rất là khó khăn. 
 

 

Tiếng lực lượng công an xuống tuyên truyền vận động… 
 

Xác định việc người dân tham gia buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy ảnh 

hưởng nhiều đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là khiến 

các gia đình đã nghèo, càng thêm khốn khó, công an huyện Mộc Châu với vai trò 

là thành viên tổ công tác của huyện đã tích cực xuống cơ sở để tuyên truyền, vận 

động bà con từ bỏ ma túy, tích cực làm ăn phát triển kinh tế để ổn định đời sống. 

 

BOX: 

Theo thống kê của Công an huyện Mộc Châu, tại 10 bản biên giới thuộc 

diện đặc biệt khó khăn của huyện Mộc Châu bao gồm: Buốc Pát, A Lá, Pha 

Nhên, Pu Nhan, Phiêng Cài (xã Lóng Sập); Pha Luông, Suối Thín (xã Chiềng 

Sơn); bản Trọng, Căng Ty, Suối Đón (xã Chiềng Khừa) hiện vẫn còn khoảng 

100 người nghiện ma túy; hơn 80 trường hợp đang chấp hành án phạt tù; 13 

đối tượng truy nã.  

 

… Nổi rõ tiếng công an tuyên truyền vận động  
 

Thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội để 

người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, lực lượng 

công an Mộc Châu từ cấp huyện đến các xã đã thành lập các đội công tác “nằm 

vùng” tại từng bản để nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 

hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, tránh xa các tệ nạn xã hội. 

Thượng úy Nguyễn Minh Khôi, cán bộ Công an xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu 

cho biết: 

Băng: 

Chúng tôi xuống các bản thì thường tiếp cận với già làng trưởng bản; thứ 

2 là phối hợp với bộ đội biên phòng tiếp cận với bà con nhân dân cũng như các 



đối tượng có các biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm để tuyên truyền vận 

động, hướng tới mục tiêu không còn người nghiện ma túy, cũng như không để xảy 

ra các vụ việc liên quan đến tội phạm về ma túy. 
 

 

Tiếng đại diện Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng 

Hoàng 

 ở huyện Mộc Châu  nói chuyện tại bản Mông 
 

 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cho 

biết, qua hơn 2 năm thực hiện chương trình, từ việc thí điểm “bản không ma túy” 

ở Pha Đón, xã Lóng Sập đến triển khai ở 9 bản biên giới khó khăn khác ở Chiềng 

Sơn, Chiềng Khừa, tổng cộng Công ty ở huyện Mộc Châu trực thuộc Tập đoàn đã 

trao gần 140 chiếc TV và đầu chảo cho những người, những nhà xứng đáng. 
 

Băng: 
 

Khi kết thúc 1 năm thực hiện, rất mừng khi Công an huyện Mộc Châu tổng 

kết là chưa bao giờ có người Mông mà họ ôm chiếu, ôm chăn ra trụ sở xã xin đi 

cai nghiện; và chưa bao giờ có người Mông nào mà nói với người nghiện trong 

bản là nếu mày không đi cai nghiện thì ảnh hưởng đến bà con dân bản, mày phải 

đi. Rất nhiều trường hợp như thế, họ làm, dần dần kết quả đạt được tốt hơn, họ 

vận động người trốn truy nã ra đầu thú, và họ không sử dụng ma túy thật sự. 
 

Người nghiện cam kết từ bỏ ma túy; hộ có người từng tham gia buôn bán, 

tàng trữ, vận chuyển ma túy cam kết “nói không với ma túy”; mỗi người, mỗi nhà 

sau khi thực hiện hiệu quả cam kết này, được ngành chức năng chứng nhận thì sẽ 

được tặng một ti vi kèm đầu chảo để thu, phát sóng. Đây là cách mà Công ty 

TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng ở huyện Mộc Châu đã và đang 

làm nhằm góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy lùi ma túy và tệ nạn 

xã hội, nhất là tại 10 bản biên giới khó khăn của Mộc Châu. 
 

Nhạc cắt 
 

 



Dẫn HN: Quý vị và các bạn vừa nghe kỳ 2 trong loạt PS “Bản khó và 

chuyện xóa đói nghèo ở vùng biên Mộc Châu” với nhan đề “‘Cơn bão’ ma túy, 

đau lòng cấp ủy!”. 

 PS cho thấy, bằng sự vào cuộc quyết liệt, với cách làm sáng tạo, sự 

chung tay góp sức của các cấp ngành, các tổ chức, cá nhân, đơn vị… Mộc 

Châu đang quyết tâm làm trong sạch địa bàn, mang đến cuộc sống trong 

lành, yên vui để người dân yên tâm lao động sản xuất, hiện thực hóa khát 

vọng thoát nghèo. 

Trong chương trình sau sẽ là kỳ 3, cũng là kỳ cuối của loạt PS với nhan 

đề “Mộc Châu quyết chiến với đói nghèo”. Mời quý vị và các bạn cùng đón 

nghe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kỳ 3: Mộc Châu quyết chiến với đói nghèo 

 

#Quyết chiến với đói nghèo, ai cũng có cơ hội thoát nghèo đã và đang là 

kim chỉ nam cho công cuộc xóa nghèo ở cao nguyên Mộc Châu. Để chương 

trình xóa nghèo thực sự bền vững và hiệu quả, trong Nghị quyết riêng ở đầu 

nhiệm kỳ 2021 - 2025, Mộc Châu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, 

phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ của từng cán bộ, từng cơ quan, đơn vị và 

xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện. 

Thực tế cho thấy, cách làm này đã, đang mang một luồng sinh khí mới, 

sáng tạo, phù hợp và được đông đảo nhân dân ủng hộ.  

Mời quý vị và các bạn nghe kỳ 3, cũng là kỳ cuối trong loạt PS “Bản khó 

và chuyện xóa đói nghèo ở vùng biên Mộc Châu” với nhan đề “Mộc Châu 

quyết chiến với đói nghèo”. 

------------------------ 
 

VOXPOP: 
 

- Huyện phân công rất nhiều lực lượng từ huyện đến xã, đến Đồn biên 

phòng phụ trách giúp đỡ cho hộ nghèo và hộ liên quan đến ma túy, bà con rất 

phấn khởi.  

- Chúng tôi cũng hiểu khó khăn của người dân vùng biên giới và hiểu trách 

nhiệm của mình đối với việc hỗ trợ để đảm bảo an ninh vùng biên, cũng như khắc 

phục khó khăn của người dân ở vùng biên giới và chúng tôi sẽ có những hỗ trợ, 

ủng hộ hết mức. 

- Bà con rất phấn khởi, rất là vui và mong trong thời gian tới tiếp tục nhận 

được sự quan tâm ủng hộ nhiều hơn nữa của các cấp các ngành để bà con có đời 

sống mới, giảm được khó khăn. 

 

Nhắc đến tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở ở Mộc Châu, 

sự quan tâm của Ban Thường vụ huyện ủy trong việc giúp đỡ các bản biên giới 

khó khăn thông qua Nghị quyết 09 ngày 11/11/2021 về phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị các bản giáp biên giới 



phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện, các lãnh đạo xã và bà con không 

khỏi cảm phục  

Băng: 

Những năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu đã xác định nhiệm vụ 

phát triển KT-XH, nhất là ở khu vực vùng biên là công việc trọng yếu và thường 

xuyên. Tuy nhiên, các chương trình đã triển khai trước, như chuyển hóa địa bàn, 

đầu tư phát triển kinh tế một số bản… khi đánh giá, tổng kết thì thấy chưa thật sự 

toàn diện. Từ ý tưởng làm thế nào để các bản biên giới vốn được xác định là 

“phên dậu” trong bảo vệ vùng biên phát triển hơn, huyện đã tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo, nghiên cứu; qua đó đã ra Nghị quyết về phát triển KT-XH, đảm bảo AN-

QP và hệ thống chính trị của 10 bản biên giới khó khăn nhất. 

 

Như ông Nguyễn Đức Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy Mộc Châu vừa chia sẻ, việc triển khai Nghị quyết 09 là phát 

huy kết quả của việc chung tay chuyển hóa địa bàn huyện đã triển khai trong 

nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, nếu những năm trước mới làm từng mảng, lĩnh vực, thì 

Nghị quyết 09 lần này “thúc đẩy bao trùm” cả 3 trụ cột là phát triển kinh tế, củng 

cố hệ thống chính trị và chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.   

 

BOX: 
 

- Từ quan điểm lấy phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở, nền tảng, động 

lực; củng cố hệ thống chính trị cơ sở gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên 

giới, trật tự an toàn xã hội, giải quyết địa bàn trọng điểm về tội phạm, tệ nạn 

xã hội làm then chốt; Mộc Châu quyết tâm cải thiện và nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần cho nhân dân 10 bản giáp biên; từng bước xây dựng và củng 

cố hệ thống chính trị tại 10 bản này vững mạnh toàn diện. 

 

- Một số mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 là: thu nhập bình 

quân đầu người đạt 18 – 22 triệu đồng/người/năm; ít nhất mỗi bản có 1 mô 

hình phát triển kinh tế có hiệu quả; 60% số bản kiềm chế được các loại tội 

phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm phát luật; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,85%...  

 



Ông Long Trung Tâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mộc 

Châu cho biết, khắc phục tình trạng hô hào khẩu hiệu, triển khai chung chung, 

khiến kết quả đạt được không cao, tại Nghị quyết 09 về phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị 10 bản giáp biên giới 

phức tạp về an ninh trật tự; Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu đã phân công 

trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành; có sự kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

Băng: 

  Huyện Mộc Châu đã phân công 10 bản có 10 tổ công tác do các đồng chí 

Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng thực hiện việc giúp đỡ các bản này. Các 

tổ công tác hàng quý đều có báo cáo với Ban chỉ đạo; Ban chỉ đạo sẽ báo cáo với 

Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến độ triển khai đến đâu, vướng mắc thế nào để có 

chỉ đạo xử lý kịp thời. Không có chuyện cơ quan này vào cuộc, cơ quan kia không 

vào cuộc; huyện xác định đây là việc trọng tâm, nên phải huy động sức mạnh tổng 

thể của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.  

 

Từ kết quả rà soát điều kiện và nhu cầu thực tế của người dân, huyện Mộc 

Châu đã xây dựng lộ trình các việc, lĩnh vực cần ưu tiên triển khai tại 10 bản biên 

giới khó khăn. Theo ông Nguyễn Đức Nguyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy Mộc Châu, làm đường giao thông là ưu tiên số 1 trong năm 2022 – năm đầu 

thực hiện Nghị quyết này: 

Băng: 

Nguyện vọng của dân, mong muốn của người dân là làm được những con 

đường, vì hiện nay đường đến các bản rất khó khăn. Có những bản cách trung 

tâm 10 cây số, nhưng mùa mưa đi lại rất khó khăn. Chúng tôi đã phát động phong 

trào làm đường giao thông nông thôn cho 10 bản biên giới, với phong trào “Mỗi 

ngày một việc làm hay” huy động tất cả các tầng lớp trong xã hội đóng góp ủng 

hộ vào quỹ và trong thời gian tới sẽ tiếp tục động viên, thu hút các nguồn lực giúp 

đỡ làm đường tới các bản khó khăn này.  

 

BOX: 



 

 Tháng 4 năm 2017, Huyện ủy Mộc Châu ban hành Quyết định về phân 

công các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị phụ trách công tác giảm nghèo bền 

vững tại các bản, tiểu khu, giai đoạn 2016 - 2020. Sau một năm rưỡi thực hiện 

Quyết định này, tỷ lệ hộ nghèo của Mộc Châu đã giảm hơn 2,8%, đưa số hộ 

nghèo ở huyện đến hết năm 2021 chỉ còn 3,7% - một con số mơ ước về công 

tác giảm nghèo ở các huyện miền núi Tây Bắc. 

 
 

Việc xây dựng Nghị quyết giúp đỡ các bản khó khăn ngay trong năm đầu 

nhiệm kỳ mới 2021 – 2025; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt cùng 

vào cuộc; xác định từng nội dung cốt lõi để đầu tư nguồn lực thực hiện... càng cho 

thấy tinh thần nhân ái “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Vì một xã hội phát triển” 

của cấp ủy, chính quyền Mộc Châu. Cách làm này đã, đang mang một luồng sinh 

khí mới, được đông đảo nhân dân ủng hộ. Và, việc quyết chiến với đói nghèo bằng 

Tâm - Trí - Lực của địa phương biên giới này sẽ là điểm sáng trong công cuộc 

giảm nghèo bền vững ở vùng cao Tây Bắc. 
 

Băng: (nền nhạc vui) 

 

-Được Đảng và Nhà nước, huyện, xã quan tâm hỗ trợ cho bà con các bản 

biên giới, bà con nhân dân rất là mừng, phấn khởi; sẽ cùng nhau cố gắng thực 

hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

 

-Vui và phấn khởi lắm. Năm nay cán bộ xã với huyện lên bản liên tục tuyên 

truyền hỗ trợ bà con phân bón, giống cây ăn quả… bà con rất là cảm ơn. Bà con 

sẽ cố gắng phát triển, 1 -2 năm nữa thì không cho ai là hộ nghèo nữa đâu, sẽ xóa 

hết hộ nghèo luôn./. 

 

 

Bài phát trong Chương trình Thời sự VOV1 12h       XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

              Các ngày 24,25,26/4/2022           GIÁM ĐỐC  

         (Đã ký) 
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