Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 6/2017
001. NGUYÊN HỒNG/ LLVT tỉnh Điện Biên: Tăng cường công tác giáo dục,
quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn// Quân khu 2.- Số 948 kỳ 2 tháng 6.- Ngày
8/6/2017 - Tr.6
Hơn 2 năm trở lại đây, tổ chức biên chế của LLVT tỉnh Điện Biên cơ bản ổn
định, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao, 100% cán bộ,
chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, có động cơ phấn đấu đúng đắn. Tuy
nhiên, những tác động của mặt trái cơ chế thị trường đã tác động không nhỏ tới công
tác giáo dục chính trị, quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật của đơn vị. Trước tình hình
đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên
suốt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính
trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho mỗi cán bộ, đảng viên.
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Nghị, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, những
năm qua, trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP và công tác xây dựng Đảng bộ
của cấp ủy đảng các cấp trong LLVT tỉnh đều xác định rõ nội dung, biện pháp lãnh
đạo thực hiện công tác giáo dục, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội,
pháp luật Nhà nước. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đều có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai
trò của công tác này, từ đó chủ động bám nắm, quản lý chặt chẽ tư tưởng bộ đội, dự
báo chính xác tình hình vi phạm kỷ luật để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn
những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc của cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là cơ sở góp phần
vào việc giữ vững, tăng cường kỷ luật, pháp luật, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy
thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Từ những chia sẻ của đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi được
biết, các đơn vị trong LLVT tỉnh Điện Biên luôn chủ động xây dựng kế hoạch,
triển khai, tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định hướng
dẫn của cấp trên, trọng tâm là giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm được các nội
dung cơ bản trong hệ thống luật, văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ SSCĐ, xây dựng
nền nếp chính quy... thông qua các hình thức như học tập chính trị, giáo dục
truyền thống; nghiên cứu chuyên đề của cán bộ; phát huy có hiệu quả hệ thống
truyền thanh nội bộ, các thiết chế trong văn hóa đơn vị. Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ
CHQS tỉnh luôn coi trọng việc hướng dẫn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp, kinh
nghiệm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và báo cáo viên pháp luật, góp
phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Hiện báo cáo viên
pháp luật cấp tỉnh có 1 đồng chí, đã đề nghị Quân khu xét công nhận báo cáo viên
cấp Bộ CHQS tỉnh 5 đồng chí; cấp Ban CHQS huyện, thị, thành phố và các đơn vị
trực thuộc Bộ CHQS tỉnh 39 đồng chí.
Tiếp tục tìm hiểu công tác giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn
tại một số đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, chúng tôi được Thượng tá
Nguyễn Văn Huân, Chính trị viên Ban CHQS Thành phố Điện Biên Phủ cho biết, quá
trình công tác, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình
tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của mọi quân nhân; quan tâm bồi dưỡng nâng cao
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trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cán
bộ, nhân viên thông qua các hoạt động của đơn vị. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở cũng được Đảng ủy, Ban CHQS thành phố duy trì thành nền nếp, tạo không khí
dân chủ, cởi mở, qua đó, cấp ủy, người chỉ huy nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình
cảm, nguyện vọng chính đáng của từng quân nhân cũng như các mối quan hệ xã hội
nảy sinh để có biện pháp quản lý, giáo dục, động viên, ổn định tình hình tư tưởng bộ
đội; tập trung xây dựng ý thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên
trong công tác quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn, gắn với xây dựng cơ quan quân sự
địa phương vững mạnh toàn diện.
Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật ở đơn vị
mình, Thượng tá Lê Anh Đạt, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 741 cho biết, Đảng ủy,
chỉ huy Trung đoàn luôn chú trọng tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ chủ trì trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Theo đó, đơn
vị đã xây dựng quy chế hoạt động của chỉ huy, cơ quan bảo đảm sự thống nhất về
nhận thức, tư tưởng, tổ chức biên chế, huấn luyện, giáo dục, duy trì nghiêm kỷ luật
của quân đội, pháp luật của Nhà nước. Các chế độ trong ngày, tuần, tháng, học tập,
giao ban, hội họp, nội vụ, làm việc theo chức trách được duy trì thành nền nếp,
thường xuyên đổi mới lề lối, tác phong công tác; nâng cao hiệu quả ngày văn hóa
chính trị tinh thần và ngày pháp luật. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên chăm lo, đảm
bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác
giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn ở Bộ CHQS tỉnh Điện Biên phải kể
đến đó là đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa
phương nơi đóng quân, nơi cư trú của quân nhân. Khi cán bộ, nhân viên trong đơn
vị nảy sinh vấn đề về tư tưởng hoặc có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, lãnh đạo, chỉ huy
đơn vị sẽ trực tiếp đến nắm hoàn cảnh, phối hợp với gia đình giải quyết các vướng
mắc. Đây là một trong những khâu then chốt, quyết định đến chất lượng giáo dục,
rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của đơn vị. Nhờ có chủ trương
đúng với nhiều hình thức, biện pháp sát thực nên công tác tư tưởng, quản lý kỷ
luật, đảm bảo an toàn ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng đơn vị VMTD. Hai năm
qua, các cơ quan, đơn vị không có trường hợp thoái thác nhiệm vụ; các vụ việc vi
phạm kỷ luật thông thường có chiều hướng giảm; Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiều năm
liền đạt TSVM, được Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND tỉnh Điện Biên tặng Cờ thi
đua xuất sắc.
002. ĐOÀN DUY/ Tiết kiệm phụ cấp - xây đắp tương lai// Quân khu 2.- Số 947
kỳ 1 tháng 6.- Ngày 1/6/2017 - Tr.6
Thời tiết TP. Điện Biên Phủ những ngày này khá nóng. Nhưng khi chúng tôi
đặt chân vào đến Tiểu đoàn 6, Lữ đoàn 82 thì bao oi bức như bị xua tan bởi những
thảm cỏ xanh mướt, những hàng cây rợp bóng mát được trồng thành hàng lối xung
quanh đơn vị. Đến đây chúng tôi còn được nghe các đồng đội kể nhiều về phong trào
tiết kiệm phụ cấp của các chiến sỹ.
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Tiểu đoàn 6, Lữ đoàn 82 là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến
đấu, quản lý các chiến sỹ. Đa phần các chiến sỹ đều là người dân tộc thiểu số của các
tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La... nhiều chiến sỹ nói tiếng phổ thông còn chưa rõ.
Đặc biệt, hoàn cảnh kinh tế gia đình của nhiều chiến sỹ còn khó khăn thiếu thốn.
Nắm rõ được những đặc thù đó, những năm qua Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 6 đã chỉ đạo
các đại đội, trung đội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý
bộ đội, động viên, thuyết phục bộ đội tiết kiệm phụ cấp gửi về giúp đỡ gia đình. Bên
cạnh đó, chỉ đạo bộ phận hậu cần làm tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, đảm bảo đầy
đủ các chế độ, tiêu chuẩn; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn.
Quân nhu mua và cấp tập trung một số nhu yếu phẩm cần thiết như: Xà phòng, kem
đánh răng, dầu gội đầu, giấy vệ sinh... Hằng tháng tổ chức cấp phát kịp thời, đầy đủ
lương, phụ cấp cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ tài chính công
khai, ngày văn hóa chính trị tinh thần, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, qua
đó chiến sỹ được cởi mở bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình với cán bộ.
Binh nhất Sùng A Tống, ở xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, chiến sỹ Trung
đội 8, Đại đội 11, mỗi tháng phụ cấp được 934.000 đồng. Tống chỉ giữ lại chi tiêu
khoảng 300.000 đồng còn lại tiết kiệm gửi về phụ giúp gia đình, bởi gia đình Tống
rất khó khăn. Bố mẹ Tống sống chủ yếu bằng nông nghiệp, lại phải nuôi 3 em nhỏ.
Với số tiền Tống gửi về tuy không nhiều nhưng sẽ phần nào giúp đỡ bố mẹ trang
trải cuộc sống, lo được cho các em. Sùng A Tống tâm sự: “Mình ở đơn vị ăn uống
đầy đủ, không phải chi tiêu gì, do vậy số tiền phụ cấp mình chắt chiu được để giúp
đỡ bố mẹ”.
Đối với Binh nhất Vừ A Sềnh, ở xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, chiến
sỹ Đại đội 9, có phần khó khăn hơn, bởi Sềnh đã có gia đình, con còn nhỏ, vợ
Sềnh không có việc làm. Hơn 1 năm nhập ngũ Sềnh tiết kiệm gửi về cho vợ được
5 triệu đồng.
Đại úy Phạm Thế Anh, Chính trị viên Tiểu đoàn 6 cho biết: Đơn vị thường
xuyên quan tâm giáo dục, thuyết phục để bộ đội hạn chế chi tiêu không cần thiết;
phát động phong trào đơn vị không có người hút thuốc lá để tiết kiệm phụ cấp cho bộ
đội; kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng bán ở căng tin, không sử dụng bia, rượu. Cán bộ
đại đội hàng tháng có trách nhiệm tổng hợp số tiền phụ cấp của chiến sỹ gửi về cho
gia đình rồi ra bưu điện gửi giúp chiến sỹ. Có nhiều chiến sỹ đã tiết kiệm được 80 90% phụ cấp gửi về cho gia đình.
Chia tay cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 6 chúng tôi thật sự khâm phục ý chí
quyết tâm của các chiến sỹ trẻ nơi đây. Tuy số tiền tiết kiệm được không phải là
nhiều, nhưng cũng phần nào tháo gỡ được những khó khăn trước mắt cho gia đình
các chiến sỹ. Qua đó nâng cao được ý thức tiết kiệm, sử dụng đồng tiền đúng mục
đích, có ý nghĩa.
003. NGUYỄN HỒNG SÁNG/ Đón các anh về trong ca khúc khảI hoàn// Quân
khu 2.- Số 947 kỳ 1 tháng 6.- Ngày 1/6/2017 - Tr.7
Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trên mảnh đất Điện Biên Phủ Anh hùng đã
long trọng diễn ra lễ đón nhận, truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện
Việt Nam hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả trên đất bạn Lào. Các anh trở về lòng
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đất Mẹ Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy
năm châu, chấn động địa cầu” khiến niềm vui của đồng bào và chiế sĩ trên mảnh đất
Điện Biên như được nhân lên gấp bội...
Bầu trời thành phố Điện Biên Phủ lịch sử như cao xanh hơn, lòng người cũng
như xích lại gần nhau hơn trong ngày đón các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đất bạn
Lào trở về đất Mẹ Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ rời xa Tổ quốc, hiến dâng trọn đời
mình vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Khắp các con đường dẫn tới Quảng trường 7-5 và
dọc hai bên Đại lộ Võ Nguyên Giáp cờ hoa rực rỡ, không khí rộn ràng như ngày hội.
Đúng 7 giờ, đoàn xe rước linh cữu các Anh hùng liệt sĩ chầm chậm chạy dọc
đại lộ mang tên Người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ
Nguyên Giáp, qua Quốc lộ 12 rồi thẳng đến Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Hai bên
đường, nhân dân các dân tộc trên địa bàn lặng lẽ đứng vẫy hoa đón chào các anh trở
về trong niềm vui xen lẫn sự xúc động, bùi ngùi. Phải chăng, nhân dân vui mừng vì
Đảng, Nhà nước, Quân đội đã tìm được các anh, trang trọng đón các anh về sau bao
năm xa quê hương đất nước, xa gia đình, người thân...
Hòa trong dòng người đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng,
bạn Trần Thảo Vân, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên xúc động bày tỏ:
“Các Anh hùng liệt sĩ trở về Tổ quốc hôm nay khi ngã xuống tuổi đời còn rất trẻ. Các
anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước Lào
anh em, cho lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Chúng em có được cuộc sống
và điều kiện học tập như hôm nay là nhờ sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cha
anh đi trước. Vì vậy, em luôn thầm nhủ, tuổi trẻ chúng em cần phải học tập, rèn luyện
nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ”.
Tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, sau lễ truy
điệu trang nghiêm, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ
đạo 1237 Quân khu; Thủ tướng Cục chính trị Quân khu; đại diện Tỉnh ủy, HĐND,
UBND; Ban Chỉ đạo 1237; các ban ngành, đoàn thể; cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh Điện
Biên kính cẩn thắp lên mộ các Anh hùng liệt sĩ những nén hương trầm, trong lòng
không khỏi bồi hồi, xúc động. Trung sĩ Lò Văn Châu, dân tộc Thái, Tiểu đội trưởng
thuộc Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
chia sẻ: “Em vừa thắp nén hương thơm cầu chúc các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ thanh
thản trong lòng đất Mẹ. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng em thấy trách nhiệm của
mình phải tích cực hơn nữa trong huấn luyện, rèn luyện, quản lý kỷ luật, thực hiện tốt
Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ
Hồ”, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, quá tình thực hiện nhiệm vụ bên nước bạn
Lào, Đội Quy tập mộ liệt sĩ (Cục Chính trị Quân khu) đã gặp không ít khó khăn do
thiếu thông tin về nơi an táng các liệt sĩ; địa hình có nhiều thay đổi bởi thiên tai, bão
lũ, sông suối đổ dòng, cây rừng mọc tràn lan; các nhân chứng biết thông tin đa phần
đã mất hoặc già yếu, trí nhớ không còn minh mẫn. Trước tình hình đó, theo Thượng
tá Hán văn Hùng, Đội trưởng Đội Quy tập mộ liệt sĩ, toàn thể cán bộ, nhân viên của
đơn vị đã xây dựng tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất, khắc phục
mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch được giao. Đó
4

cũng là tấm lòng thể hiện sự biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ
đã hiến dâng trọn đời mình vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Sự nỗ lực, cố gắng trong việc
tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào thời gian qua cũng phần nào
đáp ứng được nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước,
góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ người
Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hôm nay. Trao đổi với Đại tá Nguyễn Thanh Nghị, Chính
ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, chúng tôi cũng được biết, nhiều năm trở lại đây, tại
nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, thuộc xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
thường xuyên diễn ra lễ truy điệu, an táng các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt
Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Tuy nhiên, lần nào tổ chức lễ đón cũng có sự vào cuộc
của các hệ thống chính trị. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở
LĐ-TB & XH, các cơ quan ban ngành tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng
kế hoạch đón nhận tổ chức lễ truy điệu và an táng các Anh hùng liệt sĩ chu đáo, trang
trọng, ý nghĩa, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối
với sự hi sinh xương máu của bao lớp cha anh đi trước.
Chia tay mảnh đất Điện Biên Anh hùng, Chúng tôi nhớ mãi lời phát biểu của
đồng chí Lê văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Điện
Biên: “Trong những năm đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, bảo vệ Tổ
quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, hàng triệu gia đình Việt Nam đã tiễn người
thân của mình lên đường cầm súng chiến đấu. Có nhiều người con ưu tú của đất Việt
đã chiến đấu anh dũng và hi sinh; sự hi sinh ấy là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa
anh hùng cách mạng, lòng khát vọng cháy bỏng độc lập tự do, hạnh phúc cho hai dân
tộc Việt Nam – Lào. Tên tuổi và chiến công của các anh sống mãi trong lịch sử của
hai dân tộc, góp phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt thủy chung giữa hai
dân tộc Việt Nam và Lào... Ơn này chúng ta khắc ghi mãi trong tim”.
004. NGUYỄN HỒNG SÁNG/ Tình hậu phương ấm lòng chiến sĩ// Quân khu 2.Số 948 kỳ 2 tháng 6.- Ngày 8/6/2017 - Tr.3
Buổi gặp mặt thân mật giữa chiến sĩ mới và những người thân trong gia
đình do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phối
hợp với Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 82 tổ chức mới đây đã góp phần không nhỏ
động viên tư tưởng bộ đội, giúp các chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn
vị, có thêm động lực để phấn đấu. Niềm vui ấy của các bạn trẻ còn được nhân
đôi khi họ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra “3 tiếng nổ” với 85,7% đạt
khá, giỏi.
Một ngày cuối tháng 5 vừa qua, hơn ba mươi chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Lữ
đoàn 82 là con em đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện Điện
Biên, tỉnh Điện Biên không khỏi bất ngờ khi nghe chỉ huy thông báo có người thân ở
quê lên thăm. Không ai bảo ai, tất cả cùng chọn cho mình bộ quân phục mới nhất,
mang mặc đúng tác phong rồi nhanh chóng hành quân ra hội trường lớn của Lữ đoàn,
trong lòng khấp khởi niềm vui.
Bên trong hội trường, các mẹ, các chị của chiến sĩ đã đón đợi từ bao giờ, đôi
mắt ngó nghiêng tìm kiếm gương mặt thân quen của con em mình. Vừa trông thấy mẹ
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cùng chị gái, chiến sĩ Cà Văn Xuân, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, quê ở bản
Nà Lốm, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên chạy vội đến khoe: “Mẹ ơi, kiểm tra bắn
đạn thật con đạt kết quả giỏi, là một trong số các chiến sĩ được biểu dương trước tập
thể đấy”. Rồi cậu không quên hỏi thăm sức khỏe của ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác ở
quê, công việc học tập của chị gái… vừa chuyện trò, đôi mắt chàng thanh niên vừa
bước qua tuổi 19 sáng lên lấp lánh. Đã gần 3 tháng mới có dịp gặp lại cậu con trai
duy nhất, bà Vì Thị Thương, mẹ chiến sĩ Cà Văn Xuân xúc động chẳng nói nên lời.
Có lẽ chứng kiến đứa con trai thân yêu của mình mạnh khỏe, chững chạc, bà mừng
quá không kìm nén được cảm xúc, nên cứ mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc
chảy tràn xuống đôi gò má rám nắng…
Cách đó không xa, bà Tòng Thị Hà, trú tại bản Pá Bông, xã Núa Ngam, huyện
Điện Biên nhanh tay lấy những chùm vải đầu mùa còn tươi roi rói vui vẻ chia đều
cho bộ đội. Con trai của bà là Lò Văn Hoàng, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 2
cũng là một trong những chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện. Theo
tâm sự của bà Hà, ở nhà Hoàng là đứa con hiếu thảo, chăm chỉ, khéo tay, hay làm,
việc gì cũng giỏi, cả bản ai cũng quý mến. Thương mẹ và em gái ở nhà vất vả vì bố
đã mất từ lâu, trước khi lên đường nhập ngũ, Hoàng dành cả một tuần để tranh thủ
sửa sang, lắp đặt lại toàn bộ hệ thống điện, nước của gia đình, củng cố, làm mới giúp
mẹ một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết và không quên đóng cho em gái chiếc bàn học
tập như đã hứa. Chứng kiến ba mẹ con Hoàng tíu tít chuyện trò, cười đùa rôm rả,
chúng tôi như vui lây với niềm vui của cậu chiến sĩ người dân tộc Thái đạt điểm kiểm
tra “3 tiếng nổ” cao nhất nhì đơn vị.
Trong buổi gặp mặt thân mật hôm ấy, chúng tôi còn được chứng kiến nhiều
cung bậc tình cảm khác nhau của các bà mẹ khi được tận mắt trông thấy nơi ăn, ở,
sinh hoạt, học tập của con em mình, ai cũng yên tâm, phấn khởi khi nhận thấy sau
gần 3 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội, các con của mình đã có sự
trưởng thành nhất định, chững chạc, rắn rỏi, tự tin hơn. Bà Lò Thị Tem, dân tộc Thái,
trú tại bản Co Pao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, có con trai là Lò Văn Thái, chiến
sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 xúc động, bày tỏ: “Chúng tôi vừa được đi tham
quan một vòng quanh đơn vị, thấy chỗ nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp, hiện đại; vườn
tăng gia, chăn nuôi chẳng thiếu thứ gì. Các cháu được chỉ huy đơn vị quan tâm, chăm
lo chu đáo như vậy chúng tôi thực sự rất yên tâm, nhất định sẽ động viên các con
mình cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Trao đổi với bà Lò Thị Bình, Chủ tịch Hội LHPN huyện Điện Biên, chúng tôi
được biết, vào các dịp đầu năm, Ban chấp hành Hội LHPN huyện đều tiến hành rà
soát, nắm chắc số hội viên có con em nhập ngũ vào các đơn vị đóng quân trên địa bàn
để xây dựng kế hoạch tổ chức cho thân nhân đi thăm hỏi, động viên, tặng quà các
chiến sĩ ngay tại đơn vị. Hoạt động này cũng giúp các gia đình nắm được tình hình
sức khỏe, kết quả huấn luyện, rèn luyện của con em mình, từ đó thêm yên tâm khi
người thân của họ được gửi gắm học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội”.
Tạm biệt các chiến sĩ trẻ Lữ đoàn 82 Anh hùng, trong chúng tôi ai cũng nhớ
mãi những lời chia sẻ của Đại tá Nguyễn Duy Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ
đoàn: “Chúng tôi luôn coi chiến sĩ như những người thân ruột thịt trong gia đình. Vì
vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy các cấp trong đơn vị đều tập trung hướng
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dẫn tận tình, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với bộ đội, giúp các em ngày
càng trưởng thành, tiến bộ. Chúng tôi rất mong gia đình các chiến sĩ tiếp tục động
viên con em mình chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, các quy
định của đơn vị, xác định tốt nhiệm vụ được giao, đem hết tinh thần trách nhiệm, tâm
huyết của tuổi trẻ góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng với lòng
mong mỏi của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và những người thân yêu
nơi quê nhà”.
005. QUANG LỘC/ Giải bài toán thanh niên ly hương// Tiền phong.- Số 168.Ngày 17/6/2017 - Tr.7
Cần đề ra những quyết sách cụ thể hỗ trợ ĐVTN vùng cao phát triển kinh
tế tại địa phương, hạn chế tối đa thanh niên bỏ nhà đi làm thuê ở xa, đồng thời,
đẩy mạnh các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp và xây dựng “Quỹ khởi
nghiệp cho thanh niên vùng cao”.
Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi Cụm miền núi Tây Bắc bộ (Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lai
Châu, Lào Cai, Yên Bái) 6 tháng đầu năm 2017, tại Điện Biên, ngày 16/6.
Hỗ trợ khởi nghiệp
Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động “Đồng hành với thanh niên lập thân,
lập nghiệp” được các tỉnh Đoàn trong Cụm miền núi Tây Bắc bộ chú trọng, triển khai
hiệu quả các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; đẩy mạnh hỗ trợ
thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục duy trì, thành lập mới hợp
tác xã, tổ hợp tác “Thanh niên làm kinh tế”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh
tế”. 6 tháng qua, các tỉnh Đoàn trong cụm đã tổ chức hướng nghiệp cho gần 50.000
người, giới thiệu việc làm cho gần 6.000 người, số thanh niên được giới thiệu nghề là
hơn 7.000 người.
Tuy nhiên, tại hội nghị nhiều đại biểu trăn trở những tồn tại ở các tỉnh vùng
biên, đặc biệt vấn đề tảo hôn và bỏ nhà đi nơi khác làm thuê. Chị Khoàng Thị
Thanh Nga, Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu cho biết, số lượng ĐVTN ở tỉnh bỏ nhà đi
làm thuê ở nơi khác còn nhiều do trình độ dân trí thấp, không có việc làm tại địa
phương. ‘‘Đoàn thanh niên ở tỉnh gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, cần có quỹ để
giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, vay vốn ưu đãi để khởi nghiệp. Nhiều thanh
niên sẽ không bỏ đi nếu có quỹ để ổn định, vay vốn làm ăn ở địa phương”, chị Nga
nhấn mạnh.
Đồng quan điểm với chị Nga, anh Nguyễn Duy Dũng, Phó bí thư Tỉnh Đoàn
Sơn La cho rằng: “Thanh niên vùng cao gặp nhiều khó khăn trong nguồn vốn để khởi
nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế. Vì vậy xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên phát triển
kinh tế là cần thiết. Ngoài ra, chúng ta cũng phải hết sức quan tâm đến việc tìm đầu ra
cho các sản phẩm nông nghiệp của ĐVTN”.
Theo anh Vũ Cao Minh, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, nhiều tỉnh vùng cao
trong cụm còn gặp nhiều khó khăn với vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sử dụng
ma túy. ‘‘Tỉnh Đoàn Lào Cai luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo
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dục trong ĐVTN. Việc phối hợp với Công an tỉnh, đến các điểm trường nói chuyện,
giáo dục cho học sinh về tác hại của việc sử dụng ma túy, tảo hôn và hôn nhân cận
huyết đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần làm giảm vấn nạn trên”, anh Minh
chia sẻ.
Nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội
Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm các tỉnh Đoàn trong cụm đã tập
trung triển khai nhiều hoạt động đổi mới thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội,
vì cuộc sống cộng đồng, trong đó triển khai hiệu quả các hoạt động “Xuân tình
nguyện”,”Xuân biên giới, Tết hải đảo”, “Tháng 3 biên giới”, “Hành trình Theo bước
chân những người anh hùng”…
Tỉnh Đoàn Lai Châu trao tặng 170 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho gia đình
có công với cách mạng, cựu TNXP, hộ nghèo, học sinh và các hộ gia đình có hoàn
cảnh khó khăn. Tỉnh Đoàn Sơn La trao 187 suất học bổng trị giá 64 triệu đồng, xây
dựng 6 nhà nhân ái (mỗi nhà hỗ trợ từ 10 - 20 triệu đồng); 1 nhà tình nghĩa cho thân
nhân liệt sỹ Lường Phát Chiêm trị giá gần 200 triệu đồng. Tỉnh Đoàn Lào Cai đã triển
khai giai đoạn II hạng mục ngoại thất công trình cột cờ Lũng Pô - nơi con sông Hồng
chảy vào đất Việt với kinh phí từ nguồn xã hội hóa gần 6 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị thời
gian tới các tỉnh Đoàn cần quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ tổ chức đại hội Đoàn
cấp huyện và chuẩn bị đại hội Đoàn tỉnh. “Các tỉnh Đoàn miền núi Tây Bắc bộ cần
quan tâm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè an toàn, hiệu quả, bền
vững; tập trung các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh
liệt sĩ; tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần cán bộ Đoàn, đạt được mục tiêu đề ra”, anh
Huy nhấn mạnh.
Dịp này, T.Ư Đoàn phối hợp với báo Tiền Phong trao tặng 10 sổ tiết kiệm
(mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng) cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó
khăn; tặng học bổng và quà, tủ sách cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Điện
Biên. Đoàn thanh niên Cụm miền núi Tây Bắc bộ cũng trao tặng 1 ngôi nhà
nhân ái trị giá 60 triệu đồng cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở
Điện Biên.
006. K.H/ Sôi nổi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè// Công an nhân dân.Số 4329.- Ngày 3/6/2017 - Tr.2
Ngày 2-6, tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ, Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên tổ chức phát động Chiến dịch Thanh niên tình
nguyện hè với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô
thị”. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 với tinh thần “Tiên phong, gương
mẫu, đoàn kết, sáng tạo”, quyết tâm đạt những thành tích tốt nhất, tham gia phát triển
kinh tế - xã hội với các hoạt động nổi bật như: “Chương trình tiếp sức mùa thi” gồm
các hoạt động hỗ trợ cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp; “Chiến dịch Tình nguyện
mùa hè xanh” tổ chức các đội tình nguyện tham gia sửa chữa, xây dựng đường giao
thông nông thôn, cầu giao thông, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng
dẫn viên du lịch; “Chiến dịch Hoa phượng đỏ” tổ chức thăm hỏi, chăm sóc, thực hiện
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các bữa cơm nghĩa tình đối với các mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với
cách mạng, người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn; “Chiến dịch Tình
nguyện Kỳ nghỉ hồng” gồm các hoạt động tư vấn, trợ giúp người dân về thủ tục hành
chính, tư vấn về khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, tập huấn kiến
thức nông nghiệp cho thanh niên; “Chiến dịch Tình nguyện Hành quân xanh” huy
động thanh niên tham gia nâng cấp, cải tạo giao thông nông thôn, kênh mương nội
đồng, nhà văn hóa thôn, cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân ở khu vực vùng
sâu, vùng xa, biên giới…
007. KẾ TOẠI/ Gần 4.000 tỷ đồng nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên// Nông
nghiệp Việt Nam.- Số 116.- Ngày 12/6/2017 - Tr.2
Cuối tuần qua, Cục hàng không Việt Nam có buổi khảo sát thực địa vị trí, địa
điểm dự kiến quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Điện Biên và làm việc với
UBND tỉnh Điện Biên.
Theo Cục hàng không Việt Nam, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng
hàng không Điện Biên giai đoạn 2020, định hướng 2030 là rất cần thiết. Cảng Hàng
không Điện Biên được cải tạo, nâng cấp sẽ đủ điều kiện tiếp nhận các loại máy bay
tầm trung như Airbus A320/321 và tương đương trở lên. Đồng thời mở thêm một số
tuyến bay mới tại sân bay Điện Biên (cả nội địa và quốc tế), đáp ứng mục tiêu đảm
bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương này.
Tại buổi làm việc, đại diện các bên liên quan đã thống nhất phương án điều
chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên do đơn vị tư vấn thông qua. Cục trưởng
Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh đề nghị, đơn vị tư sớm lên phương án tối
ưu trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng đất cho người dân. Điều chỉnh lại một số
khu vực phù hợp với đất quốc phòng cũng như giữ nguyên hiện trạng khu đất của
phòng cháy, công an, viễn thông. Tổng mức ước toán đầu tư cho quy hoạch điều
chỉnh là gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2020 là 2.058 tỷ đồng và giai đoạn
2030 là 1.739 tỷ đồng.
008. CHÍ CÔNG & NGỌC SƠN/ Khó khăn trong phát triển giao thông ở Điện//
Nhân dân.- Số 22543.- Ngày 25/6/2017 - Tr.2
Thời gian qua, với nỗ lực của các cấp, ngành, tỉnh Ðiện Biên đã đạt được
nhiều thành tựu trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, để thực
hiện mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu đi
lại của người dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội và nhất là công tác bảo
đảm quốc phòng an ninh thì Ðiện Biên còn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó trở
ngại lớn nhất chính là vấn đề vốn.
Xã Nà Nhạn (huyện Ðiện Biên), một huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Ðiện
Biên với dân số phần đông là đồng bào dân tộc Thái và Mông, chủ yếu sống bằng
nghề nương rẫy. Trong số 23 bản trên địa bàn, có đến chín bản chưa có điện và
đường giao thông. Tại bản Nà Ngám 3, từ bao đời nay, phương tiện được người dân
dùng để qua lại sông, suối chính là cây cầu đơn sơ được ghép từ tre, nứa.
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Anh Lường Văn Hiến, Trưởng bản Nà Ngám 3 chia sẻ: Cứ mưa lũ là cầu lại bị
cuốn trôi, việc đi lại của người dân hoàn toàn bị chia cắt, nông sản không vận chuyển
ra được, còn các cháu nhỏ phải nghỉ học dài ngày. Người dân chỉ mong muốn được
Ðảng, Nhà nước hỗ trợ xây cho cây cầu qua suối để đi lại thuận tiện hơn, nhất là vào
mùa mưa lũ.
Không chỉ đường xã, đường thôn,… mà cả những tuyến quốc lộ qua địa bàn
tỉnh Ðiện Biên cũng xuống cấp trầm trọng. Quốc lộ 279B đoạn xã Nà Tấu đi xã
Mường Phăng (huyện Ðiện Biên) với tổng chiều dài 10,45 km vốn là tuyến đường
huyết mạch dẫn vào khu di tích Ðiện Biên Phủ. Tuy nhiên, tuyến đường giờ đây đã bị
xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, nhất là du lịch.
Ðược biết, Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cải tạo nâng cấp quốc
lộ 279B và đồng ý bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc cải tạo, nâng cấp diễn ra chậm do vốn rót nhỏ giọt. Tổng
mức đầu tư công trình khoảng 430 tỷ đồng, nhưng lượng vốn bố trí năm 2016 và
2017 chỉ 17 tỷ đồng và 15 tỷ đồng. Thậm chí, kế hoạch bố trí vốn cho các năm sau có
khả năng cao bị tạm hoãn. Mặc dù được khởi công từ cuối năm 2016, song công trình
đến nay hầu như không tiến triển được là bao.
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Ðiện Biên Trần Thanh Kiên
cho biết: Toàn tỉnh hiện có 751,1 km quốc lộ với sáu tuyến chính, vươn đến tất cả các
huyện đường biên và các tỉnh lân cận; bên cạnh đó là 607 km tỉnh lộ và hơn 8.200 km
đường giao thông nông thôn. Trong khi các tuyến quốc lộ đã cơ bản được đầu tư,
nâng cấp thì tỉnh lộ mới chỉ đầu tư thảm được 17 km, còn khoảng 200 km đường đá
dăm và hơn 350 km đường cấp phối, đặc biệt còn đến 70 km đường đất. Do đó, giao
thông trong tỉnh hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tuyến đường vào
huyện Nậm Pồ, hầu như là đường độc đạo, có nhiều đoạn đường đất và các cung sụt,
trượt nên đi lại rất khó khăn, mưa xuống là hoàn toàn tắc nghẽn.
Do đặc thù là tỉnh miền núi biên giới rộng, địa hình phức tạp, có nhiều bản,
làng cách trung tâm đô thị đến hàng chục km nên phát triển giao thông ở Ðiện Biên
đòi hỏi mức đầu tư rất lớn. Trong khi đó, Ðiện Biên lại là một tỉnh nghèo, khả năng
tự lo vốn hạn chế, nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh chủ
yếu phụ thuộc vào T.Ư.
Những năm gần đây, nguồn lực này bị cắt giảm đáng kể, gây ảnh hưởng không
nhỏ đến kế hoạch phát triển GTVT của địa phương. Ðồng thời, nguồn kinh phí duy
tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ rất hạn hẹp nên việc duy trì bảo đảm
giao thông hết sức khó khăn. Thí dụ, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12 đoạn huyện
Mường Lay đi huyện Mường Chà có tổng mức đầu tư 493 tỷ đồng, nhưng hiện tại
mới bố trí được hơn 200 tỷ đồng; riêng năm 2017 mới có 50 tỷ đồng trong khi vẫn nợ
nhà thầu khoảng 20 tỷ đồng. Nguồn vốn bố trí tiếp theo cho dự án này trong các năm
sau khả năng lớn sẽ bị gián đoạn, nguy cơ dừng, giãn tiến độ là rất cao.
Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, ngoài việc tiếp tục kiến
nghị và chờ đợi sự hỗ trợ từ T.Ư, tỉnh Ðiện Biên đang có kế hoạch từng bước triển
khai xã hội hóa trong đầu tư, quản lý, khai thác sử dụng GTVT; phát huy nội lực,
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thu hút mọi thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức tham gia đầu tư phát triển hạ
tầng giao thông. Ông Trần Thanh Kiên cho biết: Khả năng triển khai hình thức BOT
(xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) tại Ðiện Biên hầu như không khả thi vì lưu
lượng phương tiện quá thấp. Hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng) khả thi hơn, Ðiện
Biên đang chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư triển khai theo phương thức này để
xây dựng một số tuyến giao thông trọng điểm như từ Thanh Minh đi đồi Ðộc Lập
(TP Ðiện Biên Phủ),…
Tỉnh cũng đang kêu gọi tư nhân đầu tư vào các dự án khả thi trong việc thu hồi
vốn như xây dựng hai bến xe khách đã được quy hoạch là bến xe loại 1 gồm Thanh
Minh và Thanh Trường. Một thực tế khác là hệ thống hạ tầng hàng không của tỉnh
cũng chưa được đầu tư đồng bộ.
Cảng hàng không Ðiện Biên mới chỉ đáp ứng việc tiếp nhận tàu bay ATR72
với tần suất hai chuyến/ngày. Sở GTVT Ðiện Biên đang tham mưu cho UBND tỉnh
đề xuất Bộ GTVT xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch của Cảng hàng không Ðiện Biên
đến năm 2020, sẽ đón máy bay A320, A321 nhằm giúp giao thương cũng như điều
kiện đi lại của người dân trong vùng được thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương và toàn vùng Tây Bắc.
009. PV và CTV/ Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc diễn biến khó lường//
Nhân dân.- Số 22547.- Ngày 29/6/2017 - Tr5+8
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, từ nay đến hết ngày 30-6,
mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền bắc. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa
rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Đặc biệt, tại các tỉnh
miền núi phía bắc mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục diễn biến bất thường.
* Sạt lở đất gây tắc nghẽn giao thông trên quốc lộ 12
Ngày 28-6, tại Km 119, quốc lộ 12, đoạn qua xã Huổi Lèng, huyện Mường
Chà (Điện Biên) đã xảy ra sạt lở đất từ ta-luy dương, gây tắc nghẽn giao thông trong
nhiều giờ. Trước đó, mưa đã làm khoảng hơn 3.000 m3 đất từ trên đồi sạt lở xuống
đường, gây tắc nghẽn bốn điểm trong đoạn đường dài 300 m trên quốc lộ 12. Ngay
sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng tỉnh đã khẩn trương khắc phục hậu quả,
đến 16 giờ cùng ngày các phương tiện đã có thể lưu thông qua đoạn đường này. Tuy
nhiên, do bùn đất nhão vẫn tiếp tục tràn xuống đường, lực lượng tiếp tục huy động
nhân lực, máy móc khắc phục sự cố.
* Ngày 28-6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công điện khẩn gửi các cục
Quản lý đường bộ I và II; Sở GTVT các tỉnh phía bắc yêu cầu thực hiện các biện
pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tuyến đường bộ, bảo đảm giao
thông thông suốt. Theo đó, Tổng cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuần
đường, phát hiện kịp thời các vị trí sạt lở, ngập úng; bố trí lực lượng trực gác, hướng
dẫn giao thông tại các vị trí xung yếu. Đồng thời, thực hiện phương châm “bốn tại
chỗ”, nước rút đến đâu khắc phục sự cố hư hỏng đến đó; hót dọn đất đá ở các vị trí
sụt lở ta-luy dương và gia cố lại ta-luy âm. Với các vị trí sạt lở lớn, gây ách tắc giao
thông phải cử ngay lãnh đạo đến hiện trường, triển khai phương án phân luồng từ xa;
huy động tối đa máy móc, trang thiết bị, nhân lực khắc phục, thông xe nhanh nhất.
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* Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi phía bắc đã có
công văn gửi các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban
Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó mưa, lũ, lũ
quét và sạt lở đất; tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để
chủ động ứng phó.
010. HÀ LINH/ Dành gần 396,8 tỷ đồng cho các chương trình mục tiêu quốc gia
trong năm 2017// Đại đoàn kết.- Số 158.- Ngày 7/6/2017 - Tr.7
UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định về việc phân bổ chi tiết kế
hoạch vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017. Theo đó, trong
năm tỉnh dự kiến phân bổ đầu tư 396,795 tỷ đồng cho các trương trình mục tiêu quốc
gia; trong đó 387,392 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.
Nguồn vốn trên được dành cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia lớn là xây
dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (Nghị quyết 30a và Chương trình 135).
Các hoạt động đầu tư chủ yếu tập trung cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới
một số công trình: đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ, nước
sinh hoạt, thủy lợi... và hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
011. LÒ VĂN SINH/ Hội CCB tỉnh Điện Biên phát triển nhiều mô hình kinh tế//
Người cao tuổi.- Số 1180.- Ngày 15/6/2017 - Tr.7
Hội CCB tỉnh Điện Biên có trên 16.300 hội viên, sinh hoạt trong 1.500 chi hội,
của 178 Hội cơ sở. Những năm qua, thực hiện Phong trào “CCB giúp nhau giảm
nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên xây dựng
các mô hình phát triển kinh tế, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi dựa trên tiềm năng,
thế mạnh và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, các cấp Hội phối
hợp với Ngân hàng CSXH vay trên 455 tỷ đồng cho hàng trăm hội viên vay phát triển
sản xuất, kinh doanh; mở gần 500 lớp tập huấn xóa đói, giảm nghèo, khuyến nông
khuyến lâm, khuyến ngư, nâng cao kiến thức vay vốn. xây dựng nông thôn mới cho
gần 5.000 lượt cán bộ, hội viên. Hội còn tổ chức cho hội viên đi tham quan những mô
hình phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh để học tập
kinh nghiệm, vận dụng vào gia đình, địa phương mình. Đặc biệt, Hội đẩy mạnh hoạt
động tình nghĩa, giúp nhau tiền vốn, cây, con giống, chăm lo đời sống cho cán bộ, hội
viên như thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, tết, khi bị ốm đau; vận động sửa chữa, xây
dựng nhà...Năm 2016, các cấp Hội trao tặng hàng nghìn suất quà, xây dựng 12 Nhà
tình nghĩa cho hội viên nghèo tổng trị giá 700 triệu đồng...
Từ những nỗ lực trên, tỷ lệ hội viên nghèo giảm rõ rệt, từ 24% (năm2015)
xuống còn 20,4% (năm 2016). Hội viên có thu nhập khá ngày càng tăng, xuất hiện
nhiều mô hình doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại của CCB. Toàn tỉnh có 25
doanh nghiệp, 6 HTX, gần 800 trang trại, gia trại do hội viên làm chủ và gần 1.000
CCB sản xuất kinh doanh giỏi. Tiêu biểu là các mô hình phát triển doanh nghiệp,
HTX, kinh doanh tổng hợp của Thành hội Điện Biên Phủ; trồng cà phê, trồng rừng
ở Huyện hội Mường Ẳng; trồng sa nhân, thảo quả, sơn tra của Huyện hội Tuần
Giáo; trồng chè shan tuyết của Huyện hội Tủa Chùa; trồng dứa và nuôi gia súc ở
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Huyện hội Mường Chà; chăn nuôi dê, bò, trâu ở Huyện hội Điện Biên Đông...Nhiều
hội viên làm kinh tế giỏi như CCB Bùi Quang Điện, đội 13, xã Thanh Luông, huyện
Điện Biên phát triển kinh tế gia đình, trồng thanh long và nuôi ong lấy mật. Hiện
gia đình anh trồng 3000m2 cây thanh long, nuôi 50 thùng ong mật, kết hợp trồng
3.000m2 cây ăn quả như vú sữa, xoài, na...thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đồng,
ổn định cuộc sống.
Một trong những CCB “xóa đói nghèo” thành công nhờ Hội giới thiệu vay vốn
từ Ngân hàng CSXH là CCB Cháng Nỏ Hử. Do cuộc sống gặp nhiều khó khăn, năm
2003, được Hội CCB giúp đỡ vay vốn Ngân hàng CSXH 15 triệu đồng, Cháng Nỏ
Hử mua 2 con bò, 2 con trâu về nuôi. Để có thức ăn bổ sung cho trâu bò, anh đầu tư
trồng hơn 1.000m2 cỏ voi. Sau gần 10 năm chăn dắt, phòng chống dịch bệnh nay đàn
trâu bò của anh lên tới gần 20 con. Từ việc bán bê, nghé CCB Cháng Nỏ Hử có tiền
trả nợ, mua sắm đồ dùng gia đình, đầu tư cho con ăn học, mở rộng sản xuất nuôi lợn
thịt, thả cá, trồng ngô, sắn làm thức ăn cho gia súc...Từ những nguồn thu nhập trên,
trừ chi phí mỗi năm gia đình anh thu về hơn 50 triệu đồng. Vừa phát triền kinh tế gia
đình, anh vừa giúp đỡ hội viên CCB và bà con trong bản về con giống, vốn, kinh
nghiệm sản xuất, chăn nuôi...
012. VŨ MINH PHÚC/ Thoát nghèo nhờ phủ xanh đồi núi trọc// Đại đoàn kết.Số 154.- Ngày 3/6/2017 - Tr.5
Ông Cà Văn Sam, sinh năm 1934, ở bản Pánh, một bản xa xôi của xã
Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã vượt qua khó khăn, vươn lên
làm kinh tế thành công. Tấm gương làm kinh tế của ông đã được nhiều người
biết, học hỏi kinh nghiệm để phát triển sản xuất.
Để vào được bản Pánh, chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của một số cán bộ
Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP Điện Biên. Nhà ông ở giữa núi đồi, rợp một màu
xanh cây trái. Năm 2004, khi ông cùng gia đình lên đây làm kinh tế, chỉ với nguyện
ước thoát khỏi đói nghèo. Cả gia đình ông lao vào làm, cải tạo một số vùng đồi núi để
trồng những cây thích hợp với chất đất, khí hậu. Nhưng trồng cây gì để phù hợp mới
là điều quan trọng. Sau một thời gian ấp ủ, ông Sam đã đầu tư trồng khoảng 300 gốc
sắn trên diện tích 3ha.
Trồng liền trong vòng 3 năm nhưng không có kết quả gì. Cuộc sống khó khăn,
nay thất bát lại càng trở nên khó khăn. Nhưng sự thất bại đó cũng giúp ông thay đổi
nhận thức, hoàn thiện dần kinh nghiệm để đầu tư những bước mạnh dạn hơn.
Sau vụ sắn bị thất bại, ông tiếp tục chuyển sang trồng đào với số lượng khoảng
hơn 80 gốc. Theo ông Sam, đào là thứ cây không phải dễ trồng nhưng nếu biết cách
trồng thì vẫn có thể đem lại được hiểu quả kinh tế cao, cho thu nhập khá. Hằng ngày,
ông hì hụi bên những gốc đào, khi thì chăm bón, lúc tỉa cành, chăm chút cho những
cây non mới lớn.
Những cây đào yếu ớt, nhưng nay dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của người nông
dân tận tụy, khéo tay cứ thế lớn dần từng ngày, chẳng mấy chốc đã đơm hoa kết trái.
Vụ đào năm đó thắng lợi lớn đã giúp gia đình ông cải thiện được phần nào cuộc sống
gia đình.
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Từ chỗ vừa trồng lúa để tự cung tự cấp lương thực, vừa trồng đào để bán thành
phẩm tăng thêm thu nhập, cuộc sống của gia đình ông Sam không những đã được cải
thiện mà còn trở nên sung túc. Khi đã có được một số vốn nhất định trong tay, ông
tiếp tục động viên gia đình để làm kinh tế theo mô hình vườn ao chuồng (VAC).
Đặc biệt, mới đây, gia đình ông còn trồng thêm một số lượng tre tương đối lớn
theo chương trình trồng tre thay nương rẫy do Sở Lâm Nghiệp T.P Điện Biên (thuộc
tỉnh Lai Châu cũ) trực tiếp phát động và cung cấp giống cây trồng. Nhờ mạnh dạn
đầu tư để phát triển kinh tế, cho đến nay cuộc sống gia đình ông Sam lúc nào cũng
giữ ở mức ổn định.
Theo ông Sam, tổng số thu nhập của gia đình khoảng 250 triệu đồng/ 1 năm. Nhiều
người sau khi thấy mô hình làm kinh tế của ông Sam đem lại hiệu quả kinh tế cũng đã tìm
đến để học hỏi. Những lúc ấy, ông đều nhiệt tình chỉ bảo tận tình, chia sẻ những kinh
nghiệm quý báu, giúp cho nhiều hộ gia đình thành công, thoát khỏi đói nghèo.
Hơn thế nữa, ở khu dân cư ông Cà Văn Sam còn là người có uy tín, có trách
nhiệm, tham gia hòa giải mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng trong bản để giữ vững đời
sống của nhân dân.
Theo ông Lò Văn Bun, 60 tuổi, Chủ tịch Hội NCT xã Mường Phăng, ông Sam
là một trong những người cao tuổi nêu cao tấm gương về nghị lực phát triển kinh tế.
Không những thế, ông còn tích cực tham gia giúp đỡ nhiều hội viên, trong làng, bản
để cùng nhau xóa đói giảm nghèo.
013. M. QUÂN/ Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Chiến
trường Điện Biên Phủ// Đại đoàn kết.- Số 158.- Ngày 7/6/2017 - Tr.8
Nhằm góp phần gìn giữ giá trị đặc biệt của di tích, tạo sản phẩm du lịch đặc
trưng, tỉnh Điện Biên đã xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử
quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch đến năm
2025, định hướng đến năm 2030.
Mục tiêu của đề án hướng tới bảo tồn, tôn tạo, phục dựng gìn giữ lâu dài và phát
huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; xây dựng Khu
du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang trở thành Khu du lịch quốc gia; từng bước đưa Điện
Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm về du lịch lịch sử, văn hóa,
sinh thái, tâm linh… Phấn đấu đến năm 2020 có 100% số điểm di tích thành phần đã
được kiểm kê, xác minh và có hồ sơ khoa học, 100% các điểm di tích đã được công
nhận được khoanh vùng cắm mốc bảo vệ, 25% số điểm di tích thành phần hoàn thành
công tác tu bổ và tôn tạo, 20% điểm di tích trở thành điểm tham quan hoàn chỉnh...
014. HÀ VƯƠNG/ Văn hóa Việt Nam - Lào khoe sắc tại Sơn La// Quân đội nhân
dân.- Số 20200.- Ngày 29/6/2017 - Tr.8
Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 40 năm Ngày ký
kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTDL) tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt
Nam- Lào lần thứ hai tại tỉnh Sơn La, từ ngày 5 đến 7-7 tới.
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Với chủ đề “Thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”, 9 tỉnh,
thành phố của Việt Nam có chung tuyến biên giới Việt Nam – Lào là: Sơn La, Điện
Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Kon
Tum cùng với 10 tỉnh, thành phố của nước bạn Lào sẽ tham gia ngày hội. Trong
chương trình đó nhiều hoạt động như: Trình diễn các lễ hội truyền thống dân tộc của
hai nước; trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch; biểu diễn nghệ thuật quần
chúng; hoạt động thi đấu thể thao...
Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 5-7 tại Sân Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La.
015. KHÁNH LÊ/ Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc// Khoa học và đời sống.- Số
70.- Ngày 12/6/2017 - Tr.18
Đọc bài “Nơi địa đầu tổ quốc” mục Đi và suy ngẫm trên KH&ĐS số 63, ngày
26/5/2017, tôi rất thích vì tôi cũng là người ham những hoạt động du lịch trải nghiệm.
Hơn một năm trước, đoàn Cựu chiến binh quân tình nguyện chúng tôi tổ chức
chuyến thăm di tích lịch sử Điện Biên Phủ và tham dự Lễ hội Hoa ban năm 2016. Sau
khi thăm quan các điểm di tích như: Hầm chỉ huy của tướng Đờ- Cát, trận địa pháo
Mường Thanh, nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, các cứ điểm A1, C1 và đại bản
doanh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng, đoàn chúng tôi đi thăm cửa
khẩu quốc tế Tây Trang thuộc huyện biên giới Điện Biên, cách TP.ĐBP gần 40 km.
Sau đó, các thành viên trong đoàn có nguyện vọng đến thăm cột mốc trên biên giới
Việt Nam – Lào nhưng từ trạm xuất nhập cảnh cửa khẩu đến cột mốc 113 còn phải đi
3km nữa nên khó thực hiện.
Thật may mắn, khi biết nguyện vọng của chúng tôi Ban Chỉ huy Đồn Biên
phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn chúng tôi đến
thăm và chụp ảnh kỉ niệm tại cột mốc 113. Như vậy là với sự giúp đỡ của các anh,
những cựu chiến binh đã một thời gian tham gia chiến đấu tại mặt trận Lào năm xưa
đã có dịp đi đủ 8 cửa khẩu quốc tế giáp với nước bạn Lào.
Trên đường trở về, các thành viên trong đoàn đều rất vui vì qua những chuyến
du lịch trải nghiệm, nhất là trước những cột mốc biên giới thì lòng ai cũng rưng rưng
cảm động xen lẫn niềm tự hào về chủ quyền quốc gia. Và có lẽ vì vậy mà mỗi chuyến
đi không chỉ là sự đam mê khám phá, tìm hiểu vẻ đẹp của đất nước và con người
Việt Nam mà còn là dịp để mỗi người tự mình bồi đắp tình yêu Tổ quốc đúng như lời
của một bài thơ: “Ôi đất nước bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy/Những cuộc đời đã
hóa núi sông ta” (Trích Trường Ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm).
016. LAM HẠNH/ Tháng hành động phòng, chống ma túy: Bộ đội Biên phòng bóc
gỡ nhiều vụ án ma túy lớn// Pháp luật Việt Nam.- Số 172.- Ngày 21/6/2017 - Tr.7
Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Bộ đội Biên
phòng (BĐBP) các tỉnh, thành trong toàn quốc đã phá được nhiều chuyên án
lớn, thu giữ một số lượng lớn ma túy các loại. Đặc biệt, BĐBP Điện Biên đã phối
hợp với lực lượng đánh án Lào bắt quả tang 2 đối tượng mua bán 30 bánh
heroin, 160.000 viên ma túy tổng hợp.
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Phá Chuyên án 065Av, vén màn bí mật của các đại gia ở Luông Nậm Thà
Đầu tháng 2/2017, qua nguồn tin của cơ sở mật, lực lượng phòng chống ma túy
và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP Điện Biên đã phát hiện manh mối về một đường
dây mua bán, chế xuất, vận chuyển ma túy khép kín được tổ chức rất quy mô và chặt
chẽ do những ông trùm từ khu vực Tam giác vàng Myanmar tài trợ và chỉ đạo. Nổi
lên trong những đối tượng nghi vấn là chủ doanh nghiệp Thào Eng (SN 1971) - một
đại gia buôn bán hàng đa quốc gia tại huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nậm Thà, Lào.
Thào Eng kết thân với hai chủ doanh nghiệp khác là Sôm Xi (SN 1977, trú tại huyện
Mường Sinh) và Vàng Vả Mềnh (SN 1981, trú tại bản Xuân Gia, huyện Luông Nậm
Thà, tỉnh Luông Nậm Thà).
Đầu tháng 5/2017, hồ sơ nghiệp vụ của BĐBP Điện Biên và Bộ Chỉ huy An
ninh các tỉnh Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay đã đủ chứng cứ khẳng định Thào Eng và
Sôm Xi là các trùm ma túy cấp cao. Bọn chúng trực tiếp mua gom và chuyển ma túy
từ Bo Kẹo về tập kết ở U Đôm Xay, sau đó móc nối với các đối tượng người Việt
Nam tuồn qua biên giới tiêu thụ. Không những thế, chúng còn dùng những kho,
xưởng tại U Đôm Xay làm nơi chế xuất heroin nguyên chất thành những bánh heroin
hàm lượng thấp hơn để tăng số lượng, thêm lợi nhuận.
Giá 1 bánh heroin tại U Đôm Xay tương đương 160 triệu đồng Việt Nam
nhưng khi về đến sát biên giới Việt Nam đã vọt lên 240-250 triệu đồng. Theo điều
tra, 1 bánh heroin nguyên chất từ U Đôm Xay về Phong Sa Lỳ thường được chế xuất
qua 2-3 lần, tùy theo yêu cầu của “khách hàng”. Sau mỗi lần chế ép, một bánh ma túy
đã tăng lên 1,5 lần so với ban đầu. Với phương thức này, các trùm ma túy hưởng siêu
lợi nhuận khi buôn bán “cái chết trắng”.
Ngày 29/5/2017, Chuyên án 065Av được xác lập (lực lượng tham gia gồm:
Cục PCMT&TP BĐBP, BĐBP hai tỉnh Điện Biên, Sơn La, Cục Cảnh sát PCMT, Bộ
An ninh (Lào) và Công an tỉnh U Đôm Xay) do Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục
trưởng Cục PCMT&TP và Đại tá Khăm Pheng, Cục trưởng Cục PCMT, Bộ An ninh
(Lào) làm đồng Trưởng ban. Ban Chuyên án xác định lực lượng đánh án do BĐBP
Điện Biên làm chủ công.
Một ngày trước khi Chuyên án 065Av được xác lập, Thượng tá Lê Bá Long Trưởng phòng PCMT&TP, BĐBP Điện Biên nhận được tin khẩn cấp, Thào Eng và
Sôm Xi đã chấp nhận giao dịch khối lượng hàng lớn và di chuyển từ Luông Nậm Thà
về một nhà kho của chúng ở thị xã U Đôm Xay. Cùng thời điểm, trinh sát tại Bo Kẹo
phát hiện Giàng Chí Hừ vội vã rời nhà xuống đón Vàng Vả Mềnh về hội ngộ với
đồng bọn. Ngày 30/5, nhóm đối tượng Thào Eng bắn tin cho người mua hàng từ Việt
Nam sang gặp gỡ tại một ngôi nhà trong thị xã U Đôm Xay. Tuy nhiên, tháp tùng các
ông trùm có tới hàng chục đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ khiến các trinh
sát rất khó tiếp cận mục tiêu.
Ngày 31/5, Ban Chuyên án quyết định điều động lực lượng đánh án gồm 17
đồng chí do Đại tá Hoàng Minh Tuấn - Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên, Phó trưởng
ban chuyên án thường trực trực tiếp chỉ huy, bí mật cơ động từ Điện Biên đi U Đôm
Xay. Lực lượng phía bạn Lào do Đại tá Khăm Pheng phụ trách cũng tiến hành di
chuyển về phối hợp với BĐBP Việt Nam. Quá trình cơ động trên quãng đường dài,
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lực lượng đánh án liên tục thay đổi hành trình và phương tiện để đánh lừa lực lượng
“chân rết” của chúng. Chặng đường từ Phong Sa Lỳ lên U Đôm Xay, các chiến sĩ
phải cắt rừng, len lỏi trên những con đường mòn đi trong đêm, không để bọn tội
phạm mảy may nghi ngờ.
Sáng sớm ngày 1/6, ông trùm Vàng Vả Mềnh đã chỉ dẫn các khách hàng người
Việt vào thị xã U Đôm Xay thuê một nhà nghỉ kín đáo. 20 giờ cùng ngày, một chiếc
xe bán tải xuất hiện chở Vàng Vả Mềnh đến nhà nghỉ, lên phòng gặp khách hàng
người Việt Nam. Khoảng 30 phút sau, một khách hàng người Việt Nam rời nhà nghỉ
đi theo Vàng Vả Mềnh. Mềnh điều khiển ô tô chạy lòng vòng qua nhiều khu phố
trong thị xã, sau đó đột ngột rẽ vào một nhà nghỉ trong khu vực bản Noong Meng Đa.
Hiệu lệnh phá án được phát ra, lực lượng đánh án từ các điểm mật phục nhanh
chóng áp sát nhà nghỉ, bất ngờ đồng loạt xông vào chỗ ở của các đối tượng. Khi các
chiến sĩ đạp cửa lao vào phòng, Vàng Vả Mềnh và Giàng Chí Hừ đang giao ma túy
cho khách hàng. Các trinh sát Đặc nhiệm Biên phòng bằng những cú vũ thuật điêu
luyện nhanh chóng quật ngã, khống chế tại chỗ 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật
gồm: 30 bánh heroin, 160.000 viên ma túy tổng hợp, 37 triệu kíp (tiền Lào) và nhiều
vật chứng liên quan.
Phá thành công Chuyên án 065Av, BĐBP Việt Nam và lực lượng An ninh Lào
đã đánh sập toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Bo
Kẹo qua các tỉnh Luông Nậm Thà, U Đôm Xay về Việt Nam.
017. LÊ HOÀNG/ Khám phá 2 chuyên án ma túy lớn// Công an nhân dân.- Số
4335.- Ngày 9/6/2017 - Tr.8
Liên tiếp trong 2 ngày 7 và 8-6, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh Điện Biên đã liên tiếp khám phá 2 chuyên án ma túy lớn, tang vật
thu 2 bánh heroin và 5.400 viên MTTH cùng một số tang vật có liên quan.
Vào khoảng 16 giờ ngày 7/6, tại km8 đường từ bản Sín Chải 2 đi sang bản
Sam Lang thuộc xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; Phòng phòng chống
ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Nà Hỳ
bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Lào là Lò Văn Vưn (SN 1976) và Lò Văn
Vừng (SN 1996) là hai cha con, cùng trú tại bản Nà Khoa, huyện Mường Mày,
tỉnh Phong Sa Ly, Lào tang vật thu tại chỗ gồm 2 bánh heroin (trọng lượng khoảng
700g), 20 gói nilon màu xanh, bên trong chứa 4.000 viên MTTH, 02 điện thoại di
động. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận cùng gom tiền mua số ma túy
trên bên Lào, đang vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức
năng phối hợp bắt giữ.
Tiếp đó, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 8/6, tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến
thắng, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Phòng Cảnh sát ĐTTP
về ma túy Công an tỉnh; Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp
với Chi cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang
bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp, (SN 1980), trú tại tổ 28 phường Hoàng
Văn Thụ, TP Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi đối tượng
đang đi xe khách BKS Lào hướng từ cửa khẩu quốc tế Tây Trang về thành phố Điện
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Biên Phủ; tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1.400 viên MTTH, 1 điện thoại di động và
một số tang vật có liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
018. NHẬT TUẤN/ BĐBP Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển 1.600 viên
ma túy tổng hợp// Pháp luật Việt Nam.- Số 179.- Ngày 28/6/2017 - Tr.7
11h45 ngày 25/6 tại khu vực bản Hát Hẹ, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh
Điện Biên, Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, BĐBP Điện Biên đã phối hợp
với Đồn BP Mường Nhà, phát hiện và bắt quả tang Lường Văn Dũng (SN 1980, trú
tại bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên), lực lượng phối hợp phát hiện
trong túi đồ Dũng có 8 gói màu xanh bên trong chứa 1.600 viên ma túy tổng hợp, ký
hiệu WY. Tại cơ quan điều tra, Lường Văn Dũng khai nhận đã mua số ma túy trên ở
khu vực biên giới huyện Điện Biên, sau đó cất giấu ở lán nương của gia đình. Ngày
25/6, trên đường vận chuyển số ma túy tổng hợp trên đi bán cho một đối tượng ở xã
Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông thì bị lực lượng phối hợp nói trên phát hiện, bắt giữ.
Hiện vụ việc được BĐBP Điện Biên hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho cơ quan chức
năng tiếp tục điều tra, xử lý.
019. P.N/ Bắt 2 đối tượng, thu 10 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp//
Lao động.- Số 135.- Ngày 13/6/2017 - Tr.3
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên)
vừa lập chiến công xuất sắc, phá thành công chuyên án 617C, bắt giữ 2 đối tượng, thu
10 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.
Cụ thể, trong khi làm làm nhiệm vụ tại khu vực bản Xôm, xã Mường Nhà,
huyện Điện Biên, các trinh sát phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Điện
Biên phát hiện 2 đối tượng Vì Văn Chung (SN 1986) và Mùa A Tủa (SN 1988) cùng
trú tại bản Nà Nếnh B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên có nhiều
biểu hiện bất minh. Kiểm tra chiếc balô của đối tượng Vì Văn Chung mang theo
người, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 10 bánh heroin (trọng lượng
khoảng 3,5kg) và 30 túi nilông màu xanh, bên trong chứa 6.000 viên ma túy tổng
hợp. Hiện vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.
020. LINH HUỆ/ Bắt đối tượng vận chuyển 4kg thuốc phiện// Pháp luật Việt
Nam.- Số 153.- Ngày 2/6/2017 - Tr.10
Khoảng 11h20 ngày 1/6, tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma
túy Công an tỉnh Điện Biên đang làm nhiệm vụ tại khu vực chợ trung tâm 3 thuộc tổ
15, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Phát hiện đối tượng Lê Tú Oanh (SN 1975, ngụ phường Mường Thanh, TP
Điện Biên Phủ) điều khiển xe máy BKS 27B1 - 460.04 có nhiều biểu hiện bất minh.
Kiểm tra bao gạo đối tượng buộc trên yên xe, phát hiện và thu giữ 4 gói ni-lon bên
trong có chứa thuốc phiện (trọng lượng khoảng 4kg). Bước đầu đối tượng khai mua
số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang vào nội địa tiêu thụ thì bị
phát hiện bắt giữ. Hiện chuyên án đang được đấu tranh mở rộng.
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021. NGÂN HÀ/ Điện Biên bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy//
Pháp luật Việt Nam.- Số 154.- Ngày 3/6/2017 - Tr.10
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2/6, tổ lực lượng Công an tỉnh Điện Biên làm
nhiệm vụ tại khu vực bản Vang, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên phát hiện 2 đối
tượng là Lý A Dế (SN 1995) và Lý A Thái (SN 1989) cùng trú tại xã Nà Nhạn, huyện
Điện Biên điều khiển 2 xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra trong cốp xe
máy phát hiện và thu giữ 2 bánh hêrôin (trọng lượng 700gam); 10 túi ni-lon màu
xanh chứa 2.000 viên ma túy tổng hợp.
Bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên
giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt. Hiện chuyên án đang được điều
tra, mở rộng.
022. H.YẾN/ Bắt giữ đối tượng vận chuyển 21.000 viên ma túy tổng hợp// Lao
động.- Số 134.- Ngày 12/6/2017 - Tr.3
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) vừa phối
hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên),
Đội 1 Đoàn đặc nhiệm Miền Bắc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa phát hiện, bắt 1
đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu được là 21.000 viên
ma túy tổng hợp.
Đối tượng bị bắt giữ là Mùa A Só, (SN 1968) trú tại bản Thẩm Mỹ A, xã Xa
Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Vào lúc 17 giờ ngày 8.6.2017, tại khu
vực bản Tìa Ló, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đối tượng đang
điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 27B1 – 514.73 theo hướng huyện Điện
Biên Đông về TP.Điện Biên Phủ, mang theo 105 gói nilon màu xanh bên trong có
chứa khoảng 21.000 viên ma túy tổng hợp.
Qua khai thác, bước đầu đối tượng Mùa A Só khai nhận số ma túy trên được mua
của một đối tượng người Lào, đang trên đường vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.
023. V.LỢI/ Phá vụ vận chuyển ma túy, thu giữ 2 bánh heroin// Đại đoàn kết.Số 164.- Ngày 13/6/2017 - Tr.11
Ngày 12/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phá thành công chuyên án
617H, bắt giữ 1 đối tượng, thu 2 bánh heroin.
Theo đó, khoảng 20h15 ngày 11/6, trên Quốc lộ 279C, thuộc địa phận bản Hát
Hẹ, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tổ công tác Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm
ma túy, Công an huyện Điện Biên đã bắt quả tang đối tượng Vừ A Hù (SN 1993,
thường trú bản Phà Só B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông) về hành vi vận
chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 bánh heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại
di động và một số vật chứng có liên quan.
Tại cơ quan công an, đối tượng Vừ A Hù khai nhận mua số ma túy trên tại khu
vực biên giới Việt - Lào đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.
Chuyên án hiện vẫn đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.
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024. LONG NGŨ/ Cuộc chiến chống ma túy ở Na Ư vẫn cam go, quyết liệt//
Pháp luật Việt Nam.- Số 165.- Ngày 14/6/2017 - Tr.7
Thực tế cho thấy, nguyên nhân khiến tội phạm ma túy ở xã Na Ư, huyện
Điện Biên, tỉnh Điện Biên chưa thuyên giảm là do đời sống nhân dân trên địa
bàn còn hết sức khó khăn. Công tác phòng chống tội phạm ma túy sẽ không thật
sự hiệu quả, nếu không giảm được tỷ lệ hộ nghèo trong xã hiện còn trên 35%.
Đổi thay ở “thung lũng tử thần”
Dẫn ra những con số lạc quan về tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp trên
cả 3 tiêu chí (diện tích, năng suất, sản lượng) của quý I năm 2017, Bí thư Đảng ủy xã
Na Ư Và Vả Tông tin tưởng địa phương mình không chỉ đạt được chỉ tiêu giảm
nghèo 5%/năm mà còn đẩy lùi được “bóng ma” ma túy. Hiện nay, sản lượng cây
lương thực của xã đạt 1.329 tấn, tăng 5,45 tấn so với cùng kỳ năm trước; lương thực
bình quân đạt 802kg/người/năm; tổng đàn gia súc, gia cầm có gần 8.000 con.
Kinh tế trang trại đang được người dân áp dụng tại tất cả 6 bản trong xã. Trong
xã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình làm giàu chính đáng như hộ ông Ly Hụa Chá,
ở bản Na Láy, ứng dụng thành công mô hình trang trại kinh tế tổng hợp (trồng trọt,
chăn nuôi, dịch vụ) với tổng thu nhập hàng năm gần 200 triệu đồng. Cựu chiến binh
Vừ Giả Lầu, ở bản Ca Hâu thành công với mô hình trồng dứa cao sản trên đất nương,
mỗi năm thu nhập từ bán dứa khoảng 40 triệu đồng... Những tấm gương đó đang trở
thành động lực khuyến khích người dân nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực
vượt khó phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo ra phong trào phát triển kinh tế, xóa đói
giảm nghèo sâu rộng trong từng bản.
Có nguồn thu nhập ổn định, nhiều người dân Na Ư đã tránh xa được cám dỗ
kiếm tiền từ ma túy. Bí thư Và Vả Tông chia sẻ: “Muốn loại bỏ hiểm họa ma túy,
ngoài các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, cấp ủy, chính
quyền xã xác định phải nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp hành nghiêm pháp luật
của mỗi người dân để phát huy sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị trong
phòng chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài”.
Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã và
đang được Bộ đội Biên phòng và các cấp, các ngành đưa vào đời sống 304 hộ dân
trong xã, đặc biệt chú trọng vào các nhóm đối tượng có nguy cơ nghiện ma túy cao
tại 6 bản, để nhân dân nhận thức rõ về phương thức, thủ đoạn của tội phạm về ma túy
cũng như hậu quả, tác hại của các chất gây nghiện, đồng thời phát huy vai trò, trách
nhiệm của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và người có uy tín tích cực đấu tranh
phòng, chống ma túy.
Y sĩ Lò Thị Trang - nhân viên Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đang tiến hành
chiến dịch truyền thông tiêm chủng tại các bản trong xã Na Ư phấn khởi cho biết:
“Mấy năm trước, mỗi lần lên Na Ư làm nhiệm vụ, chúng em sởn gai ốc khi phải tiếp
xúc với những ánh mắt ngờ vực, thiếu thiện cảm của các gia đình có người “dính”
vào ma túy. Thậm chí, nhiều người từ chối không cho vào nhà. Bây giờ mọi sự đã
khác, bà con vui vẻ mời các y, bác sĩ về tận nhà, trao đổi cởi mở về tình hình phòng
chống dịch bệnh”.
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Cuộc chiến chống ma túy ở Na Ư vẫn cam go, quyết liệt
Sau nhiều năm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, các lực
lượng chức năng đã từng bước lập lại an ninh trật tự địa bàn, hàng loạt đường dây, ổ
nhóm ma túy bị triệt phá, từng ông trùm ma túy lần lượt sa lưới pháp luật và phải trả
giá cho những tội lỗi do mình gây ra. Biệt danh “thung lũng tử thần” dưới chân núi
Ca Hâu đã được loại bỏ nhưng theo Thượng tá Bùi Duy Hưng - Chính trị viên Đồn
Biên phòng cửa khẩu (BPCK) quốc tế Tây Trang, người dân xã Na Ư hiện chịu áp
lực rất lớn của ma túy.
Đối diện bên kia biên giới là bản Pa Hốc, thuộc khu 2, huyện Mường Mày, một
trong những điểm sản xuất, chế biến, trung chuyển ma túy nhức nhối nhất của tỉnh
Phong Sa Lỳ (Lào). Lợi dụng mối quan hệ dân tộc, thân tộc khăng khít lâu đời với
người Mông ở Na Ư, các băng nhóm sản xuất ma túy ở Pa Hốc tìm mọi cách mở rộng
thị trường tiêu thụ, móc nối với nhau tạo thành nhiều tuyến, nhiều đường dây lớn,
nhỏ để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó chuyển sâu vào địa bàn nội địa
với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Dọc 24km đường biên giới thuộc địa
bàn xã Na Ư, ngoài cửa khẩu quốc tế Tây Trang, có hàng chục đường mòn, lối tắt qua
biên giới. Dù các lực lượng chức năng căng hết quân số cũng không kiểm soát xuể
các đối tượng vượt biên trái phép qua biên giới.
Nguy cơ bùng phát trở lại những điểm nóng ma túy ở Na Ư là rất cao, khi trình
độ dân trí còn hạn chế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, cùng với “siêu lợi
nhuận” từ việc buôn bán ma túy luôn có sức hấp dẫn đối với những kẻ lười lao động
nhưng lại muốn nhanh chóng làm giàu. Đơn cử như bà Và Thị Tung (sinh năm 1962),
một nông dân nghèo, mù chữ, trú tại bản Na Ư, xã Na Ư trên đường vào rừng tìm cây
máu chó về bán, gặp kẻ xấu lôi kéo, thuê vận chuyển ma túy với tiền công 2 “phân”
heroin. Với suy nghĩ đơn giản số heroin trên quy ra tiền còn hơn phải vất vả lên rừng,
bà Tung đã vượt biên sang biên giới vận chuyển 250g heroin và bị Đồn BPCK quốc
tế Tây Trang phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Điện Biên
bắt quả tang vào ngày 22/3/2017. Nhận thức pháp luật hạn chế và ma lực đồng tiền
siêu lợi nhuận từ buôn bán, vận chuyển ma túy đã khiến nhiều nông dân chất phác
“đổi trắng thay đen”. Các trùm ma túy triệt để lợi dụng những người dân không mặn
mà với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt “ưu tiên” người già, trẻ em và phụ nữ sung
vào đội quân vận chuyển “hàng”, để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng.
Mặt khác, chúng còn sử dụng những đối tượng nghiện ma túy liều lĩnh vận
chuyển và tiêu thụ ma túy ngay trong các đợt cao điểm tấn công tội phạm của lực
lượng chức năng. Vụ Đồn BPCK quốc tế Tây Trang phối hợp với Chi cục Hải quan
Tây Trang bắt quả tang Sình A Thái (SN 1984), trú tại bản Na Ư, xã Na Ư đang vận
chuyển 2 bánh heroin có trọng lượng khoảng 500g và 200 viên ma túy tổng hợp vào
ngày 13/4/2017 là một ví dụ điển hình.
Tại Na Ư, cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy vẫn đang hết sức cam go,
quyết liệt. Từng ngày, từng giờ ma túy vẫn theo mọi con đường, ngóc ngách chờ cơ hội
đe dọa cuộc sống bình yên của từng gia đình. Cộng đồng dân cư hàng ngày phải đối
mặt với 115 người nghiện, 113 đối tượng đang chấp hành án tù vì liên quan đến buôn
bán, vận chuyển ma túy... Ông Và Phái Tà - Trưởng Công an xã Na Ư cho biết: “Từ
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cuối năm 2015 đến nay, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lại có
dấu hiệu “nóng” trở lại khi các lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá 11 vụ án ma túy,
bắt giữ 19 đối tượng trên địa bàn xã. Chỉ tính riêng đường dây ma túy xuyên quốc gia
gồm 8 đối tượng cộm cán trú tại bản Ca Hâu (xã Na Ư) do Vừ A Dơ (SN 1973) cầm
đầu đến khi bị triệt phá đã vận chuyển vào Việt Nam hàng trăm bánh heroin.
025. ANH HIẾU/ Bắt 3 đối tượng trói mẹ, bắt cóc cháu bé 2 tháng tuổi// Công an
nhân dân.- Số 4352, Ngày 26/6/2017 - Tr.5
23 giờ ngày 10-6, đang say giấc, chị Giàng Thị M, SN 1991, trú tại bản Nậm
Pan 1, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bỗng nghe tiếng gọi cửa
gấp gáp. Chị vội vã ra mở cửa và sững sờ thấy trước mặt là một nhóm đàn ông người
Mông. Các đối tượng đã khống chế, trói tay chân chị M. và vào giường bế con trai
chị mới được hơn 2 tháng tuổi ra ngoài rồi tẩu thoát trong màn đêm. Với bản năng
phải cứu con bằng mọi cách, sau nhiều giờ vật lộn để có thể tự cởi trói, chị M đã
vùng chạy đến gõ cửa nhà e trai ở cùng bản kêu cứu.
Khi thấy chị gái nói con của mình bị 3 người đàn ông lạ mặt bắt đi, em trai chị
M đã vội vã đến báo với Công an viên của bản. Các Công an viên cùng dân bản đã
tỏa nhau đi tìm, chặn các đường ra khỏi bản nhưng không thấy gì. Sau đó, vì đường
xá xa xôi, vụ án lại xảy ra trong đêm, rạng sáng ngày 11-6, Công an huyện mới nhận
được trình báo của chị M và gia đình.
Đại tá Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng Công an huyện Mường Nhé vừa báo cáo
Ban Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, một mặt cùng Thiếu tá Tống Văn
Chỉnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Kinh tế Công an huyện Mường Nhé trực
tiếp huy động tối đa lực lượng Công an huyện, Công an xã truy theo dấu vết các đối
tượng ngay trong sáng sớm. Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các lực
lượng gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, các phòng nghiệp vụ khác cùng Công an thị xã
Mường Lay, Công an huyện Nậm Pồ, Công an huyện Mường Chà phối hợp với Công
an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu truy kích nhóm đối tượng. Được sự động viên của
các trinh sát, sau khi trấn tĩnh, chị M đã kể lại giây phút kinh hoàng khi các đối tượng
đột nhập. Khoảng 23h ngày 10-6, có một số đối tượng lạ mặt đến nơi ở của chị M
dùng dây cao su trói chân tay, bịt mồm để khống chế chị và chiếm đoạt con trai của
M là cháu Sùng A M, sinh ngày 3-4. Qua ánh sáng của chiếc điện thoại, chị M nhận
ra có một người đàn ông người Mông tên là Minh đã từng làm quen với chị, giới
thiệu là người Mường So, huyện Phong Thổ, Lai châu. Chị M đã có chồng là người ở
huyện Tủa Chùa và có 3 con. Năm 2016, chị M đã sang Trung Quốc lao động, sau đó
trở về nhưng không được chồng thừa nhận, chồng chị đã dắt 3 con về quê sinh
sống. Về người đàn ông tên Minh đã từng tán tỉnh chị M không biết rõ tên thật và
không biết anh này ở đâu. Tuy nhiên, có một chi tiết làm điều tra viên chú ý đó là
trước khi tháo chạy, dù đã bế con chị ra ngoài của nhưng chị M vẫn thấy một đối
tượng quay lại như tìm vật gì... Quá trình thu thập các dấu vết, các trinh sát đã mở
rộng ra các tuyến đường nghi đối tượng tháo chạy. Một Công an viên đã nhặt được
một chiếc điện thoại, nghi là của đối tượng đánh rơi nên đã giao nộp ngay cho Ban
Chuyên án.
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Mất nhiều công sức, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định
người đàn ông người Mông tên Minh mà chị M khẳng định quen không phải là người ở
Mường So, Lai Châu. Anh ta đã dùng tên giả khi tán tỉnh chị M. Thực chất, Minh chính
là Vàng Seo Pao, SN 1976, trú tại xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Hiện tại,
Pao đã có vợ và đang cùng vợ là Sùng Thị Chía, SN 1976, vắng mặt tại địa phương.
Sáng 18-6, qua phát động phong trào quần chúng và bằng biện pháp nghiệp vụ,
Công an huyện Mường Nhé phát hiện các đối tượng này trong đó có Pao đang di
chuyển từ huyện Nậm Pồ, thị xã Mường Lay về Lào Cai. Lúc này, đang chỉ đạo tổ
công tác rà soát tại huyện Mường Chà, Đại tá Nguyễn Ngọc Trường đã nối máy với
Thượng tá Nguyễn Lai Bình, Trưởng Công an thị xã Mường Lay nhanh chóng chỉ
đạo tổ công tác gồm lực lượng Công an huyện Mường Nhé đang làm nhiệm vụ ở khu
vực Cầu Hang Tôm, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thị xã Mường Lay đón
lõng. Khoảng 9h30 ngày 18-6, nhóm 5 người gồm vợ chồng Pao và Vàng A Phứ, SN
1991, trú tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và hai người họ hàng của
Pao đã được mời về trụ sở Công an thị xã Mường Lay. Tại đây, nhóm người này nói
vừa đi thăm họ hàng ốm về, riêng Pao phủ nhận việc mình tên là Minh đã từng làm
quen tán tỉnh chị M.
Ngay chiều 18-6, qua phân loại, 3 đối tượng nghi vấn trong vụ án chiếm đoạt
trẻ em là vợ chồng Pao và Phứ được Công an huyện Mường Nhé đưa về huyện để
tiếp tục đấu tranh. Với bản chất cáo già, lỳ lợm, mãi đến trưa ngày 19-6, Pao và vợ
mới khai nhận về hành vi bắt cóc cháu M.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đêm 10-6, vợ chồng Pao và Phứ cùng 2 đối
tượng khác đã đến khu vực bản Nậm Pan 1 và chờ thời cơ bắt cóc cháu M đem
bán. Do có mối quan hệ từ trước với chị M nên khi Pao gọi cửa chị đã không nghi
ngờ gì và dậy mở cửa. Hai đối tượng khác đã khống chế, trói chị M, chính Phử là
người bế cháu M để trao cho Pao, sau đó Pao đã mang cháu cho vợ bế. Trước đó một
ngày, khi cùng đi cầu nguyện, nhóm này đã bàn bạc trao đổi là cần bắt cóc 3 cháu bé
từ 1-2 tuổi mang bán cho một người Trung Quốc không quen đã đặt hàng sẵn. Để
tránh bị phát hiện, nhóm yêu cầu vợ Pao tham gia để bế em bé vì vợ Pao hiện đang
nuôi con nhỏ. Sau khi bắt được cháu M, các đối tượng đã đưa nạn nhân sang Trung
Quốc, qua đường Mường Khương, Lào Cai, bán được 2,4 vạn Nhân dân tệ, về đổi
được hơn 79 triệu đồng tiền Việt Nam và chia nhau.
Ngày 25-6-2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Nhé cho biết, đã bắt
tạm giam đối với 2 đối tượng là Vàng Seo Pao và Vàng A Phứ, còn Sùng Thị Chía đã
ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Hiện Công
an huyện Mường Nhé đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng
vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.
026. NGÂN HÀ/ Sửa chứng minh nhân dân để thi thuê// Pháp luật Việt Nam.Số 175.- Ngày 24/6/2017- Tr.10
Công an phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đang tạm
giữ đối tượng Văn Đức Thái (25 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi gian lận
trong thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017.
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Bước đầu Thái khai nhận dùng giấy chứng minh nhân dân đã bị sửa chữa để thi
hộ cho thí sinh Trương Quốc Cường (23 tuổi, quê Hải Phòng). Nếu thi đỗ ba môn
Toán, Vật lý, Tiếng Anh cho Cường, Thái sẽ nhận được tiền công là 100 triệu đồng.
Đến khoảng 14h30 ngày 22/6, khi Thái đến thi hộ môn Toán tại phòng thi số 43,
điểm thi Trường THPT TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) thì bị hội đồng coi thi phát
hiện, lập biên bản bàn giao cho công an xử lý.
027. QUỲNH HOA/ Các bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng cao làm việc: “Cái khó
sẽ ló cái khôn”// Trích nguồn báo Văn hóa.- Số 78.- Ngày 30/6/2017 - Tr.4
Bắt đầu từ ngày 1.7, bảy bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng cao sẽ chính thức
bắt đầu công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện của bốn tỉnh
Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên. Làm việc trong môi trường khó khăn,
thiếu thốn, nhưng nói như Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đây chính
là môi trường để các bác sĩ trẻ phát huy khả năng sáng tạo, trong “cái khó sẽ ló
cái khôn”.
Không chỉ Nguyễn Chiến Quyết (SN 1989, tốt nghiệp Ngoại khoa ĐH Y Hà
Nội) mà sẽ có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành y, dược không bao giờ nghĩ rằng
sau ba năm ra trường lại có thể trở thành phẫu thuật viên chính trong một ca mổ.
Nhưng điều đó là sự thật đối với Quyết, khi trong một lần cùng đoàn bác sĩ Bệnh viện
Bạch Mai đến khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà (thị trấn Bắc Hà, Lào Cai). “Ca
mổ diễn ra trước đây khoảng hai tuần, bệnh nhân là một cháu bé bốn tuổi bị thoát vị
bẹn đã bị bệnh từ rất lâu nhưng gia đình chưa thực hiện phẫu thuật. Cháu bé có hoàn
cảnh rất khó khăn, mẹ nghi bị lừa bán sang Trung Quốc, bé ở với bố rất nghèo. Khi
cháu bé đến khám thì các thầy đã đề nghị em là phẫu thuật viên chính”, Quyết chia sẻ.
Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất khi lần đầu tiên bước vào nghề của Quyết, bởi
ca mổ đã diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, lại được PGS.TS Phạm Hoàng Hà, chuyên gia
đầu ngành của BV Bạch Mai bên cạnh để chỉ bảo. Ngày 28.6, khi Quyết trở lại Bệnh
viện Đa khoa Bắc Hà thì bệnh nhân nhi đã ổn định sức khỏe và được ra viện.
Nguyễn Chiến Quyết và sáu bác sĩ trẻ khác là các bác sĩ đầu tiên hoàn thành
các khóa học chuyên khoa I theo đề án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công
tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn” (ưu tiên 62 huyện nghèo) của Bộ Y tế nhằm đảm bảo nguồn
nhân lực là bác sĩ có tay nghề cao để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng
cho người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa. Theo nhu cầu của các bệnh
viện tuyến huyện, các bác sĩ được phân về các bệnh viện huyện Mường Khương, Bắc
Hà (Lào Cai), Sốp Cộp (Sơn La), Ba Bể, Pác Nặm (Bắc Kạn), Mường Nhé (Điện
Biên). Tại lễ bàn giao các bác sĩ trẻ cho các bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn
Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế đã có nhiều đề án để thu hút các bác sĩ trẻ về vùng
cao, nhưng đây là đề án vừa đảm bảo quyền lợi, vừa đảm bảo nghĩa vụ của các bác sĩ
trẻ. “Phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, nhưng trước
hết phải đảm bảo quyền lợi được các bác sĩ đó là được tuyển viên chức tại các bệnh
viện lớn, được đào tạo theo hướng cầm tay chỉ việc như bác sĩ nội trú mà với sinh
viên bình thường phải ít nhất có hai năm làm nghề. Đối với vùng sâu, vùng xa, bên
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cạnh những khó khăn thì ngược lại, trong môi trường ít bác sĩ, nhiều bệnh nhân thì
các bác sĩ trẻ cũng sẽ được thực hành nhiều, kể cả với những kỹ năng ứng xử, quản
lý, điều hành; thậm chí việc thiếu thốn trang thiết bị buộc các bác sĩ trẻ phải phát huy
khả năng sáng tạo, ứng dụng kiến thức như thế nào; từ chỗ không có thầy thì mình
phải xử ký như thế nào… Đây là một trường đại học lớn nhất, một chuyên khoa lớn
nhất chứ không chỉ là chuyên khoa I, chuyên khoa II”, Bộ trưởng Tiến động viên.
Nói về quyết định của mình, Quyết cho biết: “Đối với sinh viên y khoa, chắc
hẳn ai cũng muốn sau khi ra trường được làm việc tại một bệnh viện lớn, nơi có đầy
đủ trang thiết bị hiện đại để hành nghề, được tiếp xúc với những người thầy giỏi,
những đồng nghiệp giỏi, được có điều kiện học tập nâng cao chuyên môn và cũng là
nơi có thu nhập tốt hơn. Vì vậy ít có bác sĩ nào mới tốt nghiệp muốn chọn một bệnh
viện tuyến huyện để gắn bó. Và cũng vì đó mà các bệnh viện tuyến huyện, đặc biệt
các huyện nghèo càng hiếm các bác sĩ về công tác. Trong những lần tham gia khám
chữa bệnh tình nguyện tại các địa phương, vùng sâu vùng xa, được tiếp xúc với
những người dân và nhân viên y tế, tôi hiểu thêm phần nào sự khó khăn nơi đây,
đọng lại trong tôi là hình ảnh những bệnh nhân nghèo, đặc biệt là người già và trẻ em,
ít được tiếp cận với dịch vụ y tế, lại phải vượt qua một quãng đường rất xa để đến
bệnh viện, chi phí tốn kém khiến họ đã nghèo càng nghèo thêm. Do đó, tôi đã quyết
định tham gia dự án để được học tập và cùng với các y, bác sĩ tại địa phương đóng
góp cho cộng đồng, những người dân khó khăn”.
Là một trong hai nữ bác sĩ trong đợt này, bạn Trần Thị Loan (sinh năm 1989,
tốt nghiệp bằng Khá ĐH Y Hà Nội) mặc dù được anh trai ủng hộ, nhưng đã phải
thuyết phục bố mẹ để được tham gia dự án. Loan cho hay, dù là bác sĩ chuyên khoa
Nhi, nhưng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương, có thể em sẽ phải xử lý cả
Sản, Ngoại khoa… nhưng các thầy động viên, nếu vượt qua chuyên môn thì sẽ luôn
có người ở phía sau sẵn sàng hỗ trợ nên em hoàn toàn yên tâm công tác. “Ở bệnh viện
địa phương, chắc chắn sẽ thiếu nhiều máy móc, trang thiết bị để xét nghiệm, chẩn
đoán bệnh. Nhưng chính trong những lúc như thế này “cái khó sẽ ló cái khôn”, chúng
em sẽ phải vận dụng hết kiến thức cơ bản để so sánh với các triệu chứng lâm sàng để
kết luận. Ngoài ra, ở vùng sâu, vùng xa với môi trường địa lý khác, chúng em sẽ phải
làm quen với các mô hình bệnh tật. Nói đến thời gian hai năm thì nghĩ là dài, nhưng
nếu nghĩ đến bệnh nhân, và nghĩ làm việc để cống hiến cho ngành y tế, cho người dân
thì không phải là quá dài”, Loan chia sẻ.
028. ĐỨC BẢO/ Phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó
khăn// Giáo dục và thời đại.- Số 147.- Ngày 21/6/2017 - Tr.12
Trong các ngày từ 18 đến 24/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Quỹ
Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức khám và
phẫu thuật miễn phí cho 180 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Các trẻ từ 1 đến dưới 18 tuổi, mắc các dạng khuyết tật như: Sứt môi, hở hàm
ếch, khuyết tật vận động, di chứng sau bỏng, khuyết tật mắt, tai, đường sinh dục và
các loại u bướu lành tính... sẽ được khám sàng lọc tại các trung tâm y tế cấp huyện,
sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để khám và tiến hành phẫu thuật.
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Đối với các trẻ có dị tật chưa đủ điều kiện về cân nặng, sức khỏe, độ tuổi để phẫu
thuật sẽ được các bác sỹ tư vấn cách chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng.
Chương trình này được triển khai từ năm 2006 tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc bao
gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Lạng Sơn. Đến nay đã có hơn 4.000
trẻ khuyết tật tại các tỉnh này được khám và phẫu thuật miễn phí. Để những ca phẫu
thuật có chất lượng tốt nhất, Trung tâm II, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam
thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành ở các bệnh viện Trung ương phối hợp
với các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh để tiến hành khám bệnh và phẫu thuật.
029. HIẾU NGUYỄN/ Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Luôn ở tâm thế chủ động//
Giáo dục & thời đại.- Số 141.- Ngày 14/6/2017 - Tr.5
Đến thời điểm này, các địa phương với tâm thế chủ động cao nhất đã
chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật lực, sẵn sàng cho Kỳ thi THPT quốc gia
2017. Phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà trường cùng gia đình
chặt chẽ phối hợp là cách làm của hầu hết các trường học thời điểm này, nhằm
hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh- tâm điểm của kỳ thi. Tình người ấm áp chắc chắn sẽ
là điểm nhấn đặc biệt cho kỳ thi năm nay.
Thầy cô theo học trò đến trường thi
Là một đơn vị đầu vào thấp ở Đồng Tháp, năm nay Trường THPT Phú Điền
(huyện Tháp Mười) có 210 HS dự thi THPT quốc gia. Việc ôn tập cho HS trước kỳ
thi quan trọng này được nhà trường kéo dài đến hết ngày 17/6.
Thầy Nguyễn Văn Định - Hiệu trưởng cho biết, thời gian này nhà trường đang
tập trung cao nhất trong việc tổ chức ôn tập, chuẩn bị mọi điều kiện cho thí sinh bước
vào kỳ thi. Vì HS hầu hết là con em nông dân, khoảng cách từ trường đến trung tâm
huyện- nơi dự thi- khoảng 12km nên nhà trường lên kế hoạch bố trí xe, hỗ trợ các HS
có nhu cầu đến điểm thi. Đặc biệt, 15 cán bộ, giáo viên của trường, trong đó có giáo
viên tất cả các môn thi, sẽ theo sát HS trong suốt thời gian thi, nhằm động viên tinh
thần các em.
“Giáo viên bộ môn sẽ tập trung HS yếu sau mỗi buổi thi để củng cố kiến thức
động viên tinh thần các em cho buổi thi tiếp. Các thầy cô cũng nắm được từng số điện
thoại liên lạc, địa chỉ nhà HS để rà soát, nhắc nhở, hỗ trợ các em kịp thời. Bản thân
hiệu trưởng đã trực tiếp làm việc với phụ huynh HS về công tác phối hợp, giám sát
HS; trò chuyện tâm tình với HS học lực yếu với hy vọng các em sẽ cố gắng tối đa.
Chúng tôi cũng sẽ có phần thưởng động viên, khuyến khích HS thi đạt kết quả cao và
HS năng lực yếu nhưng có kết quả thi tốt” – thầy Nguyễn Văn Định chia sẻ.
Không chỉ ở Trường THPT Phú Điền, hầu hết các sơ sở giáo dục có HS dự thi
THPT quốc gia năm nay, các thầy cô giáo bộ môn đều hy sinh thời gian hè để hỗ trợ
HS ôn tập. Nhiều trường học ở tỉnh Điện Biên, bên cạnh nhiệm vụ củng cố kiến thức,
không ít giáo viên còn bỏ công sức chăm lo cho HS từng bữa ăn, giấc ngủ.
Thầy Nguyễn Sỹ Quân – Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên - cho biết: Mọi
công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 ở địa phương đang được thực hiện
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nghiêm túc, đúng tiến độ; huy động gần 600 cán bộ coi thi của địa phương và từ
trường đại học phối hợp. HS dự thi là đối tượng được quan tâm đặc biệt. Toàn tỉnh có
20 điểm thi THPT quốc gia, trong đó có 11 điểm thi liên trường đặt ở trung tâm các
huyện, thị xã, thành phố và 9 điểm thi độc lập – là những trường ở xa, khoảng cách
không gần nhau. Cách bố trí này thuận lợi cho HS trong việc đi lại, không phải vượt
đường xa dự thi.
“Những trường bán trú, nội trú của Điện Biên luôn mở cửa chào đón thí sinh
có nhu cầu ở lại ôn thi. Một số trường còn tổ chức nấu ăn tập trung hỗ trợ các em
thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn. Người nấu có thể từ Ban đại diện cha mẹ HS
hoặc do chính HS và giáo viên... Nguồn kinh phí được huy động từ UBND các
huyện, Hội khuyến học, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm... Sau khi kết thúc chương
trình vào 31/5, các trường PTTH tổ chức ôn tập thêm cho HS trong 20 ngày trước thi.
Như vậy, có giáo viên vừa giúp HS ôn tập vừa hỗ trợ chăm sóc học trò” – ông
Nguyễn Sỹ Quân cho hay.
Mọi phương án đều được tính đến
Tỉnh Hưng Yên năm nay có 11.651 thí sinh dự thi THPT quốc gia, với 28 điểm
thi trên toàn tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Phê – Giám đốc Sở GD&ĐT – mọi công tác
chuẩn bị trước kỳ thi đã chu đáo, từ giao thông, điện nước, phòng cháy, y tế, anh
ninh...; việc in sao đề được tiến hành từ 10/6; các phòng thi đều là nhà kiên cố, cao
tầng nên không lo mưa bão, thời tiết thất thường. HS đi đến điểm thi gần thuận tiện,
trừ điểm thi tại Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên dành cho thí sinh tự do. Tuy
nhiên, trường có ký túc xã nên thuận lợi cho thí sinh có nhu cầu ở lại. Tại điểm thi
này, đoàn thanh niên bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tích cực.
Là một trong số những điểm thi tại Hưng Yên, Trường THPT Dương Quảng
Hàm năm nay sẽ đón thí sinh Trung tâm GDTX Văn Giang cùng đến dự thi cùng với
HS trong trường. Với số lượng khoảng 500 thí sinh, trường này bố trí 21 phòng thi và
dành 2 phòng dự bị dành cho HS nghỉ ngơi giữa các môn thi.
Theo thầy Nguyễn Văn Thiều, Hiệu trưởng nhà trường, ngoài công tác chuẩn
bị theo đúng yêu cầu của quy chế thi, việc hỗ trợ thí sinh dự thi và cán bộ làm công
tác thi rất được quan tâm. Theo đó, mỗi dãy 5 phòng thi đều bố trí điểm phục vụ thí
sinh nước uống miễn phí; trích Quỹ khuyến học Dương Quảng Hàm hỗ trợ 3 bữa trưa
cho 60 giám thị; chuẩn bị bản tóm tắt nghiệm vụ coi thi phát cho từng giám thị...
“Trường có nhà đa năng xấp xỉ 500 chỗ cho các thầy cô nghỉ ngơi; chuẩn bị 5
phòng với 15 chỗ nghỉ cho giám thị có nhu cầu. Đặc biệt, một công ti taxi đã cam kết
hỗ trợ xe thường trực ngoài trường trong các ngày thi, sẵn sàng hỗ trợ khi có trường
hợp khẩn cấp” – thầy Nguyễn Văn Thiều chia sẻ.
Tại Bến Tre – một tỉnh vùng sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long –
việc chuẩn bị các phương án đối phó với tình huống mưa dông bất ngờ, triều cường
được quan tâm đặc biệt, Theo TS Nguyễn Văn Huấn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT,
Sở đã yêu cầu các trường THPT, trường THCS trên địa bàn được chọn đặt điểm coi,
chấm thi chủ động sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo không bị dột, tạt, hư hỏng khi
mưa lớn; phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị phương án để xử lý tốt các
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tình huống khi mưa dông hay bão bất ngờ, không làm ảnh hưởng đến thí sinh khi
tham gia dự thi.
“Cơ bản các điểm thi được chọn đều đảm bảo về cơ sở vật chất. Chỉ một số
điểm có khả năng bị ngập do mưa bão, triều cường dâng cao, chúng tôi yêu cầu nâng
cao lối đi, sân trường, để nếu tình huống bất thường HS, giáo viên vẫn có thể đi được.
Sở GD&ĐT cũng yêu cầu lãnh đạo các trường THPT, trường THCS phối hợp với
Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh kiểm tra, rà soát, chuẩn bị các phương tiện phòng cháy,
chữa cháy tại những nơi tổ chức các điểm coi thi, chấm thi đảm bảo đủ phương tiện
xử lý sự cố cháy ngay từ khi mới xảy ra...” – TS Nguyễn Văn Huấn chia sẻ.
Liên quan đến công tác hỗ trợ thí sinh, cũng theo TS Nguyễn Văn Huấn, tại tất
cả 32 điểm thi của Bến Tre đều bố trí lực lượng tình nguyện hướng dẫn thí sinh đến
điểm thi; chuẩn bị dù che cho thí sinh nếu có mưa. Đặc biệt, mỗi điểm đều bố trí từ 1 2 xe máy, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trường hợp khẩn cấp, như quên giấy tờ. Một số điểm
thi vận động được các mạnh thường quân hỗ trợ nước uống, suất ăn cho thí sinh.
“Những trường hợp này, Tỉnh đoàn đã lên danh sách cụ thể nơi được hỗ trợ để
y tế kiểm tra an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh” - TS Nguyễn Văn
Huấn nhấn mạnh.
Hà Nội và TPHCM là hai địa phương có số điểm thi lớn nhất cả nước; trong
đó tại Hà Nội số điểm thi là 112 điểm trải đều tại 30 quận, huyện. Theo Giám đốc Sở
GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ: “Các công tác liên quan đến đảm bảo an ninh, an
toàn, quy chế trường thi đã thực hiện đúng theo quy chế của Bộ GD& ĐT. Chúng tôi
có phương án của thành phố do Công an thành phố trực tiếp xây dựng để đảm bảo kỳ
thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đặc biệt, công tác phân luồng giao thông sẽ được
quan tâm đặc biệt giúp thí sinh đến trường thi thuận lợi”.
030. HIỀN ANH/ Để trẻ DTTS tự tin vào lớp 1// Giáo dục và thời đại.- Số 150.Ngày 24/6/2017 - Tr.9
Điện Biên Đông được Chính phủ liệt kê là một trong 61 huyện nghèo nhất ở
Việt Nam, trong tổng số hơn 500 huyện trên cả nước, và nằm trong danh sách ưu
tiên của Chính phủ và các nhà tài trợ. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện vượt quá 50%,
với dân tộc thiểu số chiếm hơn 95% dân số. Các dân tộc chính là H’Mông, Dao,
Lào và Thái. So với các trẻ đồng trang lứa người Kinh, trẻ DTTS đang theo học tại
các trường tiểu học có điểm số Tiếng Việt và Toán thấp hơn hẳn. Theo Chuẩn
Quốc gia dành cho trẻ 3-5 tuổi, các em cần biết 40% trong tổng số 29 chữ cái
trong bảng chữ cái. Tuy nhiên, trẻ DTTS chỉ có thể nhận biết cao nhất là 20% số
lượng chữ cái. Do vậy, chỉ có 6-10% số trẻ học hết lớp 3 có thể trả lời câu hỏi bằng
một câu tiếng Việt đầy đủ.
(Khảo sát Đầu kì, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, 2010)
Đối phó với những thách thức phải đối mặt về chất lượng giáo dục cho trẻ
em dân tộc thiểu số (DTTS), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam đã có: Kế
hoạch, Chiến lược Quốc gia giai đoạn năm 2016-2018 về hỗ trợ thúc đẩy giáo
dục chất lượng cho trẻ em DTTS. Đây là mục tiêu và ưu tiên của Tổ chức Cứu
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trợ Trẻ em tại Việt Nam giai đoạn này. Với dự án “Tạo cơ hội bình đẳng trong
giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số”, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã giúp Trẻ em
DTTS gặp nhiều khó khăn tại Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên được tiếp xúc với
các khái niệm trừu tượng như cộng trừ, nhân, chia, đếm và xác định phương
hướng... để các em học tốt hơn, tự tin hơn khi bước vào lớp 1.
Khuyến khích trẻ làm quen với toán và đọc – viết để cải thiện mức độ sẵn
sàng đi học
Sự quan tâm của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tạo điều kiện cho nhiều trẻ em
người Mông, Dao, Thái và Lào tại xã Phì Nhừ và xã Mường Luân tại huyện Điện
Biên Đông, tỉnh Điện Biên được tiếp cận với toán và đọc – viết giúp các em tự tin
hơn, đến lớp đều hơn. Vì ngôn ngữ giảng dạy trong trường mầm non cũng là tiếng
Việt, nên khi trẻ DTTS bắt đầu học tiếng Việt ở đây, trẻ sẽ học tốt hơn và nhanh hơn
thông qua trò chơi.
Do vậy, các trò chơi và hoạt động không chỉ để vui chơi hay tương tác trong
môi trường học tập mà còn là cầu nối ngôn ngữ cho trẻ. Trẻ mầm non cũng tương tự
như các em HS lớp 1, các em đều bước vào môi trường hoàn toàn mới. Các hoạt động
bổ trợ từ bộ tài liệu hỗ trợ phát triển kĩ năng làm quen với toán và đọc viết sẽ giúp HS
tự tin hơn và theo kịp các tiết học chính khóa nhanh hơn. Thêm vào đó, các trợ giảng
của dự án “Tạo cơ hội bình đẳng trong giáo dục cho trẻ em DTTS” (dự án kết thúc
vào tháng 7/2016) sẽ được huy động để hỗ trợ GV mầm non thúc đẩy các kĩ năng làm
quen với toán và đọc viết cho trẻ từ 3-6 tuổi tại trường mầm non và lớp một.
Theo bà: Bà Lê Thị Thùy Dương, Quản lý Chương trình Giáo dục, Tổ chức Cứu trợ
Trẻ em cho biết: Dự án sử dụng bộ công cụ ELM là sáng kiến hỗ trợ ký năng làm
quen với toán và đọc – viết của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế đang được triển khai
tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới như Bhutan, Nepal, Indonesia, Campuchia,
Bangladesh, Ai Cập, Pakistan... Bộ công cụ đã được dự án tập huấn cho 55 cán bộ
quản lý và GV tại Trường Mầm non Phì Nhừ, Trường Mầm non Pá Vạt và Trường
Tiểu học Chua Ta. Ngoài ra, dự án cũng tăng cường mối liên kết với gia đình thông
qua hợp phần kỹ năng làm quen với toán và đọc viết tại nhà với sự tham gia của 197
phụ huynh.
Để đánh giá tác động của Bộ công cụ này, dự án sử dụng hệ thống đánh giá
IDELA để đo sự tiến bộ của trẻ. IDELA gồm 24 câu hỏi đánh giá, bao gồm 4 lĩnh
vực phát triển của trẻ và 2 hạng mục thuộc chức năng điều hành của não bộ. Hệ thống
này còn giúp phát triển sớm các lĩnh vực phát triển còn thiếu hụt ở trẻ. Từ đó nhà
trường và gia đình có thể đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời.
Tập huấn cho giáo viên và phụ huynh những kỹ năng cần thiết
Để giúp các trẻ em DTTS có điều kiện học tập tốt nhất, Tổ chức Cứu trợ Trẻ
em đã triển khai việc tập huấn cho phụ huynh, GV mầm non và lớp 1 về kỹ năng làm
quen với toán và đọc viết với môi trường học tập đặc thù tại Việt Nam; cung cấp cho
GV tài liệu tập huấn và hỗ trợ cần thiết; tạo điều kiện trong việc tạo ra môi trường
đọc viết trong lớp học bằng cách cung cấp các trò chơi và hoạt động được thiết kế để
khuyến khích các kĩ năng làm quen với toán và đọc viết của trẻ.
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Sau đợt tập huấn, GV sẽ tích hợp nội dung của hỗ trợ kĩ năng làm quen với
toán và đọc viết vào chương trình dạy học hàng ngày của mình. Sẽ có 15 tiết dạy mẫu
được thực hiện hàng tháng cho GV học tập và chia sẻ kinh nghiệm. Trong mỗi tiết
dạy mẫu, một GV tại trường dự án sẽ là người dạy mẫu tiết học có tích hợp nội dung
hỗ trợ kỹ năng làm quen với toán và đọc viết với nội dung tiết học thông thường. Các
GV khác của trường sẽ đến để quan sát tiết học, sau đó họp để chia sẻ phản hồi và
đóng góp của mình để cải thiện các tiết học về sau.
Cùng với việc tập huấn cho GV, phụ huynh cũng được trang bị các kĩ năng hỗ
trợ việc học cho con tại nhà bằng cách đánh giá lại và cải biên nội dung sinh hoạt câu
lạc bộ cha mẹ hiện có của tổ chức để phù hợp hơn với bối cảnh địa phương của các
xã dự án. Các tài liệu tập huấn được triển khai tới 200 phụ huynh trong 8 buổi sinh
hoạt câu lạc bộ tại 2 xã dự án để cung cấp cho các cha mẹ kiến thức và kĩ năng về sự
phát triển của trẻ, và quan trọng hơn cả, các phương tiện để hỗ trợ sự phát triển sớm
của con mình.
Ngoài ra tổ chức Cứu trợ Trẻ em còn tổ chức một cuộc tập huấn kéo dài ba
ngày cho một số GV và cha mẹ cốt cán về hỗ trợ kĩ năng làm quen với toán và đọc
viết tại nhà. Những thành viên cốt cán này sẽ truyền thụ lại kiến thức và kĩ năng học
được cho phụ huynh thông qua sinh hoạt câu lạc bộ cha mẹ. Các tài liệu hướng dẫn sẽ
được và phân phát cho các phụ huynh và GV tham gia, đưa ra hướng dẫn về trò chơi
và bài hát tiếng địa phương có thể được sử dụng để phát triển kĩ năng làm toán và đọc
viết của trẻ tại nhà.
Thông qua bộ công cụ và các buổi tập huấn, phụ huynh có thể tự sáng tác các
câu chuyện mang tính giáo dục và chủ động sắp xếp thời gian chơi với trẻ. Các cha
mẹ cũng sẽ được khuyến khích để áp dụng hỗ trợ kĩ năng làm quen với toán và đọc
viết cho các trẻ khác trong gia đình cũng như kết hợp với các phụ huynh khác để tạo
thành các nhóm chơi cho nhiều trẻ.
Với những hoạt động này, trẻ DTTS sẽ có môi trường học tập tốt hơn, phương
pháp giảng dạy có chất lượng hơn và nhiều cơ hội để cải thiện kĩ năng làm Toán và
tiếng Việt của mình.
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