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Tòng Thị Quỳnh Hương 

 
Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Khoa Khoa học xã hội và chương 

trình đào tạo chuyên ngành Cử nhân Sư phạm Địa lý, sáng ngày 10/04/2022, các bạn 
sinh viên K59, 60, 61 ĐHSP Địa lý đã bắt đầu chuyến thực tế chuyên môn 6 ngày 5 
đêm, tuyến TP. Sơn La - Mường La dưới sự hướng dẫn của TS. Đặng Thị Nhuần 
(Trưởng đoàn), TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung (Phó đoàn) và các thầy cô giáo bộ môn 
Địa lý.  

Đây là hoạt động thực tế chuyên môn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp các 
bạn sinh viên có cơ hội hiểu được các kiến thức về các ngành và các vùng miền của 
Việt Nam, đồng thời biết vận dụng các kiến thức chuyên ngành đã học vào giải thích 
các hiện tượng, quy luật tự nhiên, kinh tế - xã hội ngoài thực tế. 

 

 
Họp đoàn trước khi đi 

 
Lên đường nào! 

 
Sau gần 80 km từ TP. Sơn La, vượt đỉnh Sam Síp cao gần 2000 m, đoàn thực 

địa đã đến với xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Trong ngày đầu tiên, các bạn sinh 
viên đã được chứng kiến sự thay đổi của các điều kiện tự nhiên từ TP. Sơn La vào 
Mường La, được đi thực tế tại bản Kẻ của người La Ha và bản Chom Khâu của người 
Mông, được tìm hiểu về ý nghĩa các địa danh, các loại thực vật ăn được và hoạt động 
sản xuất của người dân địa phương. 

 



 
Bãi đá Lầu Xá (bản Kẻ) 

 
Nghe thầy Tuân kể về cuộc hành trình 

dài của đá 
 

Sang ngày thứ 2, đoàn thực địa đã có 1 hành trình dài, đi bộ gần 20 km, vượt 
qua cánh đồng Mường Chiến rộng lớn, băng rừng, trèo đèo, men theo các đường mòn 
nhỏ hẹp để đặt chân đến thác nước Pú Dảnh. Một trải nghiệm quá tuyệt vời với các 
bạn sinh viên khi được thưởng thức bữa trưa giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và 
tiếng thác nước réo rắt bên tai.  
 

 
Vượt dốc đi Pú Dảnh 

 
Check in chân thác Pú Dảnh 

 
 Ngày thứ 3, đoàn tiến hành phỏng vấn các cán bộ và nhân dân tại bản Nà Tâu, 
khảo sát tìm hiểu về điều kiện phát triển lâm nghiệp và phát triển lâm sản ngoài gỗ, 
phát triển du lịch, thăm quan nhà thờ cây sa mu nghìn năm và các mô hình homestay 
tại bản. 
 

 
Phỏng vấn tại nhà Trưởng bản Nà Tâu 

 
Phỏng vấn homestay tại Nà Tâu 



Sáng ngày thứ tư của chuyến hành trình, trời nắng đẹp, đoàn đã đặt chân đến 
bản Phày – một điểm dừng chân thú vị đối với các phượt thủ trước khi đến Nậm 
Nghiệp. Bản Phày ngày nay được quy hoạch ngăn nắp, khang trang, sạch đẹp nhưng 
vẫn giữ được nét nguyên sơ, thân thiện, mến khách.  

Chiều và tối của ngày thứ tư, các nhóm gấp rút hoàn thiện dần sổ tay địa danh, 
sổ tay thực vật dại ăn được, sổ tay du lịch đã được phân công trước chuyến đi. 

 
Nhà thờ đá bản Phày 

 
Làm việc buổi tối 

 
Ngày thứ 5, đoàn thực tế tiến hành khảo sát tại Mường Chiến, tìm hiểu các đặc 

điểm tự nhiên để phát triển nông nghiệp, hiện trạng sử dụng đất tại Mường Chiến, 
thăm quan nhà thờ tổ Đon Hó của người Thái trắng, khu chong chóng gió khổng lồ, 
cây tình nhân, lô cốt... Buổi chiều, đoàn đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng xây dựng 
sổ tay du lịch tại UBND xã Ngọc Chiến. 

 
Phỏng vấn tại Mường Chiến 

 
Làm việc tại UBND xã 

 
Ngày cuối cùng của chuyến đi, đoàn tiến hành phỏng vấn các cán bộ và nhân 

dân tại bản Lướt để tìm hiểu thực trạng khai thác các suối khoáng nóng cho phát triển 
du lịch tại bản Lướt nói riêng và xã Ngọc Chiến nói chung, thăm quan nhà thờ Xủ 
Công và các mô hình homestay tại bản.  

 



 
Phỏng vấn tại bản Lướt 

 
Cổng nhà thờ Xủ Công bản Lướt 

 
Cuối buổi chiều, đoàn chia tay “miền quê cổ tích” Ngọc Chiến và di chuyển về 

Trường Đại học Tây Bắc, kết thúc chuyến thực tế vô vùng bổ ích, mang đậm màu sắc 
Địa lí. 

 
Trong 1 tuần thực tế học tập chuyên môn tại xã Ngọc Chiến, đoàn đã nhận 

được nhiều sự hỗ trợ từ các cán bộ của xã, bản và nhiều người dân địa phương. Đoàn 
thực địa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các ông bà, các bác, các cô chú, các anh chị đã 
hỗ trợ để đoàn có một chuyến đi thành công và đầy ý nghĩa.  

 
Cùng xem Sổ tay Du lịch Ngọc Chiến – 1 sản phẩm của chuyến thực địa tại 

link: https://pubhtml5.com/xkhb/qscg/ 
 

 


