
Tổng quan tiềm năng, lợi thế của xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
TS. Trần Thị Thanh Hà,

Bộ môn Địa lý
Xã Ngọc Chiến là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Mường La (tỉnh Sơn

La). Xã có gần 100% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người H'Mông,
người Thái và một bộ phận nhỏ người La Ha. Chính vì thế, nơi đây có những nét văn
hóa đa dạng và đặc sắc của cộng đồng các dân tộc bản địa.

Ngọc Chiến nằm cách trung tâm huyện Mường  La 34 km về phía Đông Bắc.
Phía Bắc giáp huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Phía Nam giáp xã Chiềng Muôn,
Chiềng Ân huyện Mường La; Phía Đông giáp huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; Phía
Tây giáp xã Nặm Păm, Hua Trai, huyện Mường La. Tổng diện tự nhiên của Xã là:
21.219 ha. Trong đó: Đất ở 1.447 ha; Đất lâm nghiệp: 18.596 ha, Đất nông nghiệp:
665,90 ha, còn lại là đất khác.

Toàn xã có 15 bản, với 2.232hộ, 11.540 nhân khẩu. Có 4 dân tộc anh em cùng
sinh sống gồm: Thái 65%, Mông 33%, La Ha 0,17%, Kinh 0,06%.

Đảng bộ xã có 20 chi bộ trực thuộc, trong đó: 15 chi bộ bản, 03 chi bộ trường
học, 01 chi bộ Trạm y tế, 01 chi bộ Công an xã với tổng số đảng viên là 486 đồng chí. 

Các tiềm năng, lợi thế sẵn có của xã
Tự nhiên
- Ngọc Chiến nằm ở độ cao 1800m so mặt nước biển;
- Xã nằm tại các thung lũng, hai bên được bao bọc bởi hai cánh rừng chạy dọc xã.
- Có 02 cánh đồng lớn, diện tích trên 300ha.
- Diện tích rừng 18.462 ha,  độ che phủ rừng 87%.
- Có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình 23 độ C.
-  Có 13 khu khoáng nóng nhiệt độ từ trên 30 đến trên 70 độ C; 02 mó tắm cộng

đồng của nhân dân.
- Hơn 10km dòng suối Chiến hiền hòa, trong xanh, cảnh quan rất đẹp.
- Có trên 300 ha đồi thông bon sai (chỉ có ở Ngọc Chiến, thông tự nhiên, ko

phải trồng).
- Hơn 2.650 ha cây Sơn Tra (táo mèo), mùa hoa nở trắng từng khoảng núi đồi,

mùi táo chín các cây trĩu qủa, đỏ rực.
- Đặc biệt có bản Nậm Nghiệp nằm ở độ cao trung bình 2.200m là nơi phân bố

tập trung của Mai Anh Đào, 1.260ha táo Mèo, trên 400 ha chè cổ thu, rừng nguyên
sinh, cánh đồng Tà Chươ, văn háo đặc sắc của dân tộc Mông đen.

- Trên 1000 ha chè cổ thụ trong rừng nguyên sinh.
- 405 ha diện tích lòng hồ thủy điện (được nhân dân gọi là Hồ Ngọc) với đập

vòm thủy điện Nậm Chiến đẹp nhất Đông Nam Á.
-  Trên 300 ha rừng trúc (măng sặt) tại bản Mường Chiến 120 ha – bản Nà Tâu

42 ha - bản Lướt 21 ha- bản Phày, bản Đông Xuông 40 ha…
- Hệ thống thác nước: Thác Pú Dảnh,  với độ cao hằng trăm mét, thác Băng

Lỏng, Băng Áng 7 tầng, thác suối Sưng.
- Hệ thống hang động phong phú và đẹp: Hang Bó Quan, hang Đông sinh.
Các khu đất có diện tích lớn để thu hút đầu tư
- Đỉnh Sam Síp: 1,5 ha; 
- Khu đảo Co Chom: 38 ha, chiều dài qua  khe suối từ đường 109 vào đảo 171 m;
- Hồ Nậm Họi: 0,5 ha;
- Hang Bó Quan bản Phày: Trên có đồi Pom Kho Ký: 66 ha;
- Khu nước nóng bản Lướt: 11 mó, có 6 hộ đang khai thác sử dụng;



- Khu đồi thông Dốc Ngam Khâu: 26 ha;
- Đồi thông bon sai Nhật bản Mường Chiến, Mường Chiến II: 50 ha;
- Khu đồn pháp 1 ha;
- Hang Đông Sinh Bản Mường Chiến: trên có đồi Đông Sinh 48 ha;
- Diện tích bản Nậm Nghiệp: 3.500 ha;
+ Diện tích dân cư ở: 24 ha;
+ Diện tích ruộng khu Tà Chơ: 35 ha;
Văn hóa, con người
 - Nhà thờ cây Sa mu nghìn năm tuổi.
- Nhà thờ Tổ Đon Hó của người Thái trắng; Khu tâm linh tại bản Lướt…
- Cây đôi thiêng (cây đôi tình yêu) bản Mường Chiến.
- Di tích lịch sử Đồn Pháp, trận địa pháo 12li7.
- Phát triển các Homestay: Hiện có 18 nhà làm dịch vụ nghỉ dưỡng. Hầu hết các

nhà đều có thể làm Homestay được, do cơ sở vật chất có sẵn, chỉ cần chỉnh trang.
- Kiến trúc nhà độc đáo: Nhà sàn cổ người Thái được làm bằng gỗ Pơ Mu, kiến

trúc đầu đón, đầu xà, kèo cột tinh tế.
- Nghề truyền thống như: Nghề rèn, dệt len Mường Chiến, nghề may tre đan…
- Lễ hội Mừng Cơm mới, chọi trâu, bắt cá của người Thái; đua ngựa của người

Mông; Hoa Măng, Pang A của người La Ha.
- Văn nghệ, hát múa, hát then, đàn tính, thổi sáo, múa khèn, múa xòe, múa sạp,

đốt lửa trại. Cả xã có 19 đội văn nghệ.
-  Ẩm thực các dân tộc đặc sắc, phong phú, đặc trưng.
- Đặc sản: nếp tan, cá ruộng, măng trúc, thịt khô, cá giảng; đặc sản về khí hậu,

cảnh quan đặc biệt; đặc sản về văn hóa…
-  Nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc, đó là những di sản quý giá

được kết tinh qua nhiều thế hệ.
Một số nét riêng biệt của Ngọc Chiến
Ăn uống: Con người Ngọc Chiến có nét văn hóa về ăn uống rất riêng biệt, khá

cầu kì và đa dạng về các món ăn cũng như hình là hình thức trang trí như:
- Bàn ăn: Đều bằng chất liệu gỗ Pơ Mu hoặc bằng bàn mây, tre đan.
- Ghế: Ngồi ăn cơm bằng ghế mây hoặc bằng ghế Pơ Mu.
- Bộ bát đũa, đĩa, thìa ăn cơm: Dùng đũa son, bát để trên, đĩa lót dưới, 1 cái

thìa.
- Thức ăn chủ yếu là tự cung, tự cấp, tự nuôi trồng: Như cá ao, cá ruộng, bắt cá

sông, cá suối, lợn bản, gà đi bộ, dê núi, vịt thả Suối Chiến, thịt lợn treo ngoài hên.
- Các món ăn từ côn trùng: Sâu tre, ong đất, cào cào, dế mèn…
- Rau: Rau Dớn, Rau má, rau tầm bóp, Hoa Ban, rêu đá, rau ngót rừng, đu đủ

đực, rau thối, rau bợ, măng sạt…
- Mâm cơm: Hoàn toàn trải bằng lá chuối; kể cả lễ cúng ông bà, tổ tiên đều

dùng lá chuối.
- Cơm: Chủ yếu ăn xôi bằng gạo, xôi nếp tan, gạo sấy (khẩu hang), nếp 87 gói

bằng lá dong, ít ăn cơm tẻ; cốm; tẻ đỏ của người mông.
- Đồ uống: Rượu vạng, rượu táo mèo, rượu gạo nếp tan; nước chè xanh tự

nhiên, nước trà thảo mộc… Uống bằng bát hoặc ống tre.
- Bếp: Mỗi gia đình đều có không gian bếp củi riêng để sinh hoạt, nấu nướng và

là truyền thống giữ cho ngôi nhà luôn ấm cúng, thể hiện sự no đủ, hạnh phúc của gia
chủ.

Về ngủ, nghỉ



Người Thái Ngọc Chiến ngủ trên nhà sàn hoàn toàn 100% chất liệu gỗ pơ mu,
nhà sàn có kiến trúc hoa văn từ kèo, cột, xà rất tinh xảo; ngôi nhà được chia làm 3 đến
5 gian để sinh hoạt ngủ, nghỉ: 1 gian để thờ tổ tiên, 1 gian để ông bà ngủ nghỉ, 1 gian
cho bố mẹ, 1 gian vợ chồng và các gian còn lại để cho con cháu, được ngăn cách nhau
bằng rèm hoặc vách gỗ…

Về phong tục tập quán, văn hóa
- Trang phục: 
+ Nam: Đội mũ đen, áo tràm, quần vải. 
+ Nữ: đội khăn vuông, áo cóm mầu trắng (đối với thái trắng), mầu đen (thái

đen), hông đeo xà tích, mặc váy nhung, cổ và tay đeo bằng vòng bạc; người mông mặc
quần áo truyền thống dân tộc mông…

- Về các Lễ hội: Có Lễ hội mừng cơm mới vào tháng 9; Lễ cúng vía trâu tháng
6 sau khi cấy xong; Lễ cúng tổ tiên vào dịp tết nguyên đán; cúng nhà thờ tổ vào các
dịp Lễ hội và ngày mùng 7 tết âm lịch hàng năm; Lễ hội bắt cá suối; Lễ sên bản, sên
Mường…Văn hóa hát then cầu may mắn, bình an, hạnh phúc, cầu cho bản mường mưa
thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, tươi tốt.

- Tắm: Có tắm lộ thiên, tắm suối khoáng nóng cộng đồng rất tốt cho sức khỏe.
Về cảnh quan thiên nhiên

- Cây: Cây Sa Mu trên 1.000 năm tuổi; cây đôi tình yêu; cây đa bản Lướt;
rừng bon sai, rừng măng sạt, chè cổ thụ…trên 18 nghìn ha rừng tự nhiên.

- Hang động: Hang Bó Quan, hang Đông Sinh…
- Thác nước: Pú Dảnh, thác Chăm Pộng, thác Hua Sưng, Hua Khoa (hồ thủy

điện Nậm Chiến)…
- Đồn: Lô cốt Pháp đồn Mường Chiến.
- Suối: Có dòng Suối Chiến chảy dọc từ đầu xã đến cuối xã; mỗi bản đều có

khe suối chảy từ rừng tự nhiên.
Với các tiềm năng, lợi thế sẵn có và những nét riêng biệt của mình, Ngọc Chiến

hứa hẹn là điểm đến lí tưởng trong chuyến hành trình khám phá Tây Bắc và trở thành
viên ngọc quý của tỉnh Sơn La.


