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Với 1.400 tỷ để xây tượng Bác Hồ thì tất cả trẻ em Sơn La 
sẽ được đi trên những cầu treo an toàn và học ở trường 

đàng hoàng. 

 

Tin báo:  

TT - HĐND tỉnh Sơn La vừa ra nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các 

dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại thành phố Sơn La. 

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn 

vốn khác. 

Theo đó, tổng diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 20ha, gồm các hạng mục công trình chính như: nhóm 

tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với lễ đài thuộc quy mô nhóm A2 (tượng Bác Hồ 

cao từ 5 - 8m), quảng trường có sức chứa 20.000 người, đền thờ Bác Hồ, đài tưởng niệm các anh hùng 

liệt sĩ, bảo tàng tổng hợp... 

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2015 - 2019. 

 

Thợ Cạo vào trang web của Sở GD-ĐT Sơn La để tìm hiểu về số trường học, thật thất vọng, thông tin sơ 

sài chủ yếu loanh quanh ở cấp tình, quá tệ so với Bình Dương, việc đầu tư công nghệ thông tin đâu cứ 

tỉnh nghèo hay giàu. 

Ở trang thiện nguyện Xaytruongchoem họ hoạch toán chi tiết dự án xây một trường tiểu học 4 lớp, 1 

phòng cho thầy cô ở bản vùng cao Hà Giang, với tổng kinh phí là 400 triệu đồng. 

Nếu xây dựng mới một cầu treo như Hát Lót (Sơn La) dài 60m, rộng 1,5m, tổng mức đầu tư  hết 2 tỷ 

đồng.  

Như vậy với 1.400 tỷ đồng có thể xây 3.500 trường đàng hoàng tử tế không bị nắng mưa hoặc 700 cầu 

treo đi lại an toàn, phù hợp với điều kiện bản làng vùng cao. Tất nhiên trên thực tế đã có trường và cầu 

treo rồi, chỉ xây lại những nơi ọp ẹp hay xây mới thêm, nhẫm tính đơn giản, chỉ cần 800 tỷ đã xây được 
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2.000 trường, còn lại 600 tỷ sẽ xây mới được 300 cầu treo cho trẻ, dân cũng được hưởng theo, cuộc sống 

kinh tế xã hội vùng cao nhờ thế từng bước thay đổi...  

Ảnh 2 trường tiểu học ở Thuận Châu, Sơn La  

 

 

Cầu treo ở Sơn La chắc cũng khác mấy so với Lai Châu:

 

  

Xem thêm: Ám ảnh cầu treo 
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Hiện trường vụ đứt cầu treo tại bản Bùa Trung, xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

 

 

02/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát tổng số cầu treo trên toàn tỉnh Sơn La hiện đang 

sử dụng là 311 cầu.  

- Cầu được xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước thuộc các chương trình, dự án 134, 135, giảm 

nghèo, định canh, định cư, 30a.. là 231 cái, kết cấu cột cổng cầu bằng thép và BTCT, mặt cầu bằng gỗ và 

thép. 

- Cầu do nhân dân tự làm: 80 cái, kết cấu cột cổng cầu bằng gỗ, mặt cầu bằng gỗ hoặc phên tre. 

- Trong tổng số 311 cầu có 11 cầu được làm mới, sửa chữa và đưa vào sử dụng năm 2012+2013, còn lại 

đều được đưa vào sử dụng với thời gian ít nhất là 5 năm, đa số là trên 10 năm. 

- Số cầu treo đã có bộ phận bị hư hỏng cần được sửa chữa, bổ sung, thay thế: 159cầu 

- Số cầu treo đã bị hư hỏng nặng cần được xây dựng mới: 15cầu/(Gtvt.sonla) 

______________ 

  



4 

 

 

  

 

  

Nguồn: http://nguoisantin.890m.com/index.php/au-tranh/25-bandocviet/1116-tra-em-s-n-la-sa-ac-i-tran-

nhang-cau-treo-an-toan-va-hac-a-tr-ang-ang-hoang 

 

Gửi lên: Người Việt Gốc Ớt 

Ngày 5/8/2015 
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