Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 12/2015
001. ĐỨC HẠNH/ Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10// Quân
khu II.- Số 876.- Ngày 10/12/2015 - Tr.2
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa XIII, ngày
02-12, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương đảng, Tổng tham mưu trưởng
QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ quốc phòng có buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ, công chức
các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã Nà Hỳ, Nà
Bùng của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã thông báo và cụ thể hóa đến cử tri
kết quà kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã thông báo một số
tình hình về lĩnh vực QS-QP, an ninh thế giới, khu vực trong nước. Trước đó, Đại
tướng Đỗ Bá Tỵ đã có buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và đặt vòng hoa
dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ A1 tỉnh Điện Biên.
002. MẠNH TƯỜNG/ Tổng kết nhiệm vụ huấn luyện toàn quân giai đoạn 20112015// Quân khu II.- Số 876.- Ngày 10/12/2015 - Tr.2
Ngày 30-11, Bộ quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết nhiệm vụ
huấn luyện 5 năm (2011-2015). Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên trung ương Đảng,
Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại
điểm cầu Quân khu 2, Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên trung ương Đảng, Tư
lệnh quân khu chủ trì.
Thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, chỉ thị 16 của Tổng tham
mưu trưởng, 5 năm qua, toàn quân đã thực hiện đổi mới nhiệm vụ huấn luyện trên 4
nội dung lớn: Đổi mới tư duy nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện, đổi mới công tác
chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện, đổi mới về nội dung, tổ chức và phương pháp;
đổi mới về công tác bảo đảm huấn luyện. Nét nổi bật nhất của nhiệm vụ huấn luyện 5
năm qua đó là đã tạo chuyển biến thực sự về nhận thức và vai trò, trách nhiệm của
các cấp ủy Đảng, chỉ huy chính ủy chính trị viên, cơ quan các cấp đối với nhiệm vụ
huấn luyện.
Tại hội nghị các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong huấn luyện
là: nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện của một số đơn vị chưa sâu, chưa toàn diện.
Công tác chỉ đạo quản lý, điều hành năng lực tham mưu, đề xuất của chỉ huy, cơ quan
các cấp về nhiệm vụ huấn luyện có mặt còn hạn chế. Chất lượng huấn luyện chưa
vững chắc, đồng bộ; huấn thực hành, huấn đêm còn hạn chế.
Nhân dịp này Bộ quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi 5 năm cho 76
tập thể; tặng Bằng khen cho 104 tập thể và 122 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc
trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2011-2015). Lữ đoàn
82 và Lữ đoàn 297 (Quân khu 2) vinh dự được nhận cờ đơn vị huấn luyện giỏi củ
Bộ quốc phòng.
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003. PHAN HƯƠNG/ Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên Kết nạp Đảng viên mới
đạt 180% kế hoạch năm 2015// Quân khu II.- Số 876.- Ngày 10/12/2015 - Tr.3
Ngày 14-11, Đảng ủy quân sự tỉnh Điện Biên đã ra quyết định chuẩn y kết nạp
27 đồng chí học viên lớp trung cấp chuyên nghiệp quân sự và hạ sĩ quan, chiến sĩ
thuộc các đơn vị LLVT tỉnh, nâng tổng số Đảng viên mới kết nạp năm 2015 lên 54
đồng chí ( đạt 180% kế hoạch năm). Đồng chí thượng tá Nguyễn Tiến Dũng trưởng
ban tổ chức, phòng chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: công tác
phát triển Đảng viên đã được cấp ủy các cấp trong đảng bộ quân sự tỉnh thực hiện
đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục. Việc phát triển, kết nạp đảng
viên luôn coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, kết hợp chặt chẽ việc phát
triển đi đôi với rèn luyện, củng cố đội ngũ đảng viên. Các đảng viên mới được kết
nạp đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm
vụ, không ngại khó khăn thử thách, có ý chí rèn luyện vươn lên, tuyệt đối trung thành
với đảng, tổ quốc quân đội và nhân dân. Nhiều đồng chí sau khi được đứng vào hàng
ngũ của Đảng đã nêu cao tinh thần gương mẫu tiên phong, khắc phục khó khăn của
bản thân, gia đình, yên tâm công tác dù được giao nhiệm vụ ở những nơi khó khăn.
Theo kế hoạch các chi bộ thuộc đảng bộ quân sự tỉnh sẽ tổ chức kết nạp đảng viên
mới nhân dịp 71 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12
004. TIẾN THÀNH/ Tư lệnh quân khu kiểm tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh//
Quân khu II.- Số 876.- Ngày 10/12/2015 - Tr.1+2
Đoàn công tác Bộ tư lệnh quân khu do đồng chí Trung tướng Dương Đức Hòa,
Ủy viên trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác xây
dựng cơ bản, công tác QS–QP đối với Ban CHQS huyện Tuần Giáo, Mường Ẳng và
Tiểu đoàn 1. Thời gian qua, được sự đầu tư của Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh quân khu và
cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban CHQS huyện Tuần Giáo, Mường Ẳng được đầu tư
gần 50 tỷ đồng để xây dựng doanh trại theo mẫu nhà ở chung trong toàn quân. Sau kiểm
tra, tư lệnh quân khu đánh giá: hầu hết các công trình xây dựng theo đúng mẫu quy định,
thực hiện đúng thời gian, tiến độ, có tính thẩm mỹ. Một số công trình đã đưa vào sử
dụng bảo đảm chất lượng đáp ứng đầy đủ nhu cầu nơi ăn ở, làm việc của cán bộ, chiến
sỹ. Tư lệnh quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy hai đơn vị cần tiếp tục quán triệt triển khai
thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của quân ủy trung ương và Bộ tư lệnh quân khu về
công tác xây dựng cơ bản, giáo dục cho bộ đội có nhận thức đúng đắn và sử dụng có
hiệu quả công trình được đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần nâng cao tuổi thọ các công
trình và đáp ứng ngày một tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ QS – QP. Nhân dịp này, tư
lệnh quân khu cũng đã kiểm tra kho K79 và Lữ đoàn 82.
005. VŨ THƯ - TRỌNG HIỂN/ Tạo nguồn, phát triển đảng viên ở Lữ đoàn 82 Bài 1: Nảy mầm từ “vườn ươm 82”// Quân khu 2.- Số 876.- Ngày 10/12/2015 - Tr.3
“Tôi là đảng viên ở Lữ đoàn 82” - Điều bộc bạch ngắn gọn nhưng rất đỗi
giản dị, tự tin của những đảng viên trẻ tại Lữ đoàn 82 càng in đậm hơn trong tâm
khảm chúng tôi khi tìm hiểu về hiệu quả thiết thực trong công tác phát triển đảng
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của đơn vị. Bằng nhiều biện pháp tích cực, chủ động, những đảng viên trẻ ở Lữ
đoàn 82 đã trở thành nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ!
Những ngày cuối năm, chúng tôi có mặt ở Lữ đoàn 82, khi mà cán bộ, chiến sĩ
của đơn vị đang nô nức đẩy mạnh thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch
năm 2015. Tinh thần thi đua sôi nổi đã thực sự là động lực quan trọng để mỗi quân
nhân trong đơn vị nói chung, những đảng viên trẻ nói riêng ra sức luyện rèn, phấn
đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phong thái chững chạc, tự tin, ăn nói hoạt bát là ấn tượng mà đảng viên trẻ
Nguyễn Tiến Anh, Chi bộ Đại đội 10, Đảng bộ Tiểu đoàn 5 đã cuốn hút chúng tôi
ngày từ lần gặp đầu tiên. Nguyễn Tiến Anh là một trong số nhiều chiến sĩ – Những
quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tại Lữ đoàn
82. Bộc bạch với chúng tôi, Tiến Anh tâm sự: Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi
luôn mơ ước được khoác lên mình bộ quân phục xanh, được góp sức trẻ cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân được công tác tại Lữ đoàn 82 – Ngôi
nhà chung để tôi phấn đấu rèn luyện. Với sự nỗ lực phấn đấu thường xuyên, liên tục
của bản thân, cộng với sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chỉ huy và tập
thể đơn vị, tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Còn đối với Trung sĩ Giàng A Sây, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 có
phần đặc biệt hơn bởi vì Sây là một trong số những người con ưu tú dân tộc Mông
vinh dự được kết nạp Đảng. Trò chuyện với đảng viên trẻ Giàng A Sây, chúng tôi
được biết: Khi mới về đơn vị, lạ lẫm trong môi trường mới, Sây cũng như đồng đội
của mình luôn được cán bộ trong đơn vị động viên, chia sẻ, bồi dưỡng để có thêm
động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Những nỗ lực đã được ghi nhận khi Sây được
kết nạp đảng. Giàng A Sây chia sẻ: Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là ước mơ
của tôi, chính vì thế, ngày được kết nạp vào Đảng tại đơn vị, tôi rất vui mừng. Ở bản
tôi, số lượng đảng viên còn rất ít. Biết tin tôi được kết nạp đảng, bố mẹ và bản làng tự
hào lắm. Tôi thấy mình như trưởng thành hơn rất nhiều, bởi vậy tôi tự nhủ không
ngừng nỗ lực luyện rèn để luôn xứng đáng là một đảng viên gương mẫu.
Để có được niềm vui, sự tự hào ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cả
Nguyễn Tiến Anh và Giàng A Sây cũng như bao đảng viên trẻ khác phải trải qua quá
trình rèn luyện, thử thách. Không chạy theo số lượng, cấp ủy các cấp trong toàn Lữ
đoàn đều nhất quán và xác định công tác phát triển đảng viên mới phải chú trọng vào
chất lượng. Một quần chúng được phát hiện, bồi dưỡng để kết nạp đảng ở đơn vị
được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc. Quy trình xét kết nạp bám sát nguyên tắc, thông
qua bình xét dân chủ, khách quan, công khai và công bằng, trong đó lấy tiêu chí về
phẩm chất chính trị, năng lực công tác, chất lượng thực hiện nhiệm vụ để xem xét,
đánh giá lựa chọn nguồn. Là đơn vị đủ quân và xác định rõ tầm quan trọng của công
tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy Tiểu đoàn 6 chủ động cụ thể hóa các tiêu chí
phát triển đảng viên, trong đó tiêu chí hàng đầu là thành tích luyện rèn, chấp hành kỷ
luật ở đơn vị. Năm 2015, Tiểu đoàn 6 có 8 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng. Đại
úy Chu Đại Phong, Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn cho biết: Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ,
sau khi về đơn vị, các cấp uỷ, chi bộ thông qua nắm bắt chất lượng chính trị, thường
xuyên quan tâm, động viên, giao nhiệm vụ cụ thể để quần chúng phấn đấu, trưởng
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thành. Bằng thực tiễn chất lượng thực hiện nhiệm vụ, kết quả luyện rèn và ý thức
trong tham gia xây dựng đơn vị để xem xét, đánh giá và đưa vào nguồn. Quần chúng
sau khi được kết nạp đảng, các chi bộ sẽ tiếp tục bồi dưỡng để họ tiếp tục hoàn thiện
mình, trở thành người đảng viên gương mẫu.
Trao đổi với chúng tôi về công tác phát triển đảng viên mới của Lữ đoàn,
Trung tá Phan Trọng Hiển, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn khẳng định: Một trong
những nhân tố tạo nên hiệu quả trong công tác phát triển Đảng ở Lữ đoàn 82 đó là
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường
xuyên thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho
cán bộ, chiến sĩ; cơ quan chính trị tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, tạo nguồn phát triển
Đảng; các tổ chức quần chúng chủ động phát hiện, bồi dưỡng giáo dục, lựa chọn đoàn
viên thực sự ưu tú giới thiệu với chi bộ. Các chi bộ giao nhiệm vụ cho đối tượng cảm
tình Đảng để thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đối tượng phấn đấu
vào Đảng. Riêng việc lựa chọn cán bộ bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, chúng
tôi chú trọng lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm, là chi uỷ viên, bí thư, phó bí
thư chi bộ, hoặc những đồng chí thực sự trách nhiệm để tiến hành xác minh khách
quan…Với nhiều hình thức tổ chức hoạt động gắn chặt với các phong trào thi đua của
tuổi trẻ Lữ đoàn đã xuất hiện những nhân tố điển hình. Đó là những hạt nhân để cấp
ủy các cấp lựa chọn, bồi dưỡng, rèn luyện tạo nguồn phát triển đảng. Với những nỗ
lực tích cực, năm 2015, các tổ chức đoàn trong toàn Lữ đoàn đã giới thiệu gần 100
đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 53 đoàn viên ưu tú được kết
nạp Đảng. Đảng viên mới sau khi được kết nạp đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm,
bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao.
006. VŨ THƯ - TRỌNG HIỂN/ Tạo nguồn, phát triển đảng viên ở Lữ đoàn 82 Bài 2: Đơm hoa, kết trái// Quân khu hai.- Số 877.- Ngày 17/12/2015 - Tr.3
Việc chăm lo bồi dưỡng và phát triển Đảng có hiệu quả đã góp phần quan
trọng xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn 82 lớn mạnh không ngừng, lãnh đạo đơn vị
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đảng bộ Lữ đoàn luôn đạt TSVM; đơn vị
VMTD; các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Năm 2015, Lữ đoàn vinh dự
được nhận cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng trao tặng.
Chăm lo công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan
trọng trong công tác xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng TSVM. Từ nhận thức trên,
những năm qua, Đảng bộ Lữ đoàn 82 luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng
viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây
dựng Đảng tại đơn vị. Bằng nhiều biện pháp tích cực, thực hiện đúng quy trình,
nghiêm túc, cụ thể từ việc lựa chọn nguồn, giáo dục bồi dưỡng, giao nhiệm vụ, thử
thách luôn được tiến hành chặt chẽ, nên những đảng viên mới luôn phát huy được trí
tuệ, năng lực, sở trường công tác, tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa,
phát triển liên tục của Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn TSVM, đơn vị
VMTD, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
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Trung tá Phan Trọng Hiển, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn khẳng định: Với quan
điểm “hướng về cơ sở”, thời gian qua, Lữ đoàn đã và đang đặc biệt quan tâm phát triển
đảng viên mới đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ. Bởi vì, đây là lực lượng xung kích quan
trọng, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị. Những đảng viên là hạ sĩ quan,
chiến sĩ trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng thực hiện nhiệm vụ với chiến sĩ, do vậy sức hút
và sự lan tỏa từ họ là rất lớn. Để đội ngũ đảng viên mới phát huy hết vai trò, trách
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy các đơn vị không ngừng bồi dưỡng, tạo điều
kiện để các đồng chí này phát huy hết vai trò tiền phong, gương mẫu, đồng thời giúp
đỡ đồng chí, đồng đội tích cực phấn đấu tiếp tục phát triển Đảng.
Trao đổi với Trung úy Nguyễn Văn Tùng, Chính trị viên phó Đại đội 3, Tiểu đoàn 4,
chúng tôi được biết: Chi bộ Đại đội 3 có hai đảng viên mới Nguyễn Văn Thiết và
Giàng A Sây đều là hạ sĩ quan, chiến sĩ, là cán bộ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng. Đội
ngũ đảng viên là hạ sĩ quan, chiến sĩ không có tư tưởng thỏa mãn; động cơ phấn đấu rất
rõ ràng, họ là hạt nhân đoàn kết, là những tấm gương điển hình tại đơn vị. Để nắm bắt
tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng bộ đội, đơn vị chúng tôi thường thông qua
những đảng viên trẻ này, bởi cùng là hạ sĩ quan, chiến sĩ, họ dễ dàng chia sẻ với nhau
hơn. Nhờ nắm bắt tốt tư tưởng bộ đội mà trong nhiều năm qua đơn vị chúng tôi không
có trường hợp nào vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý… đảng viên trẻ luôn đem
lại sức sống mới cho các phong trào học tập, rèn luyện, huấn luyện của đơn vị…
Tham dự buổi sinh hoạt chi bộ Đại đội 3,Tiểu đoàn 4, chúng tôi thấy có sự hiện
diện của hai đảng viên là hạ sĩ quan, chiến sĩ. Trung sĩ Nguyễn Văn Thiết, chia sẻ: Là
đảng viên trẻ, được tham gia xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của
chi bộ, em thấy thật vinh dự, tự hào. Nhưng vinh dự bao nhiêu thì càng phải xác định
rõ trọng trách, trách nhiệm nặng nề bấy nhiêu. Mỗi khi biểu quyết đã phải định hình
được ngay bản thân mình phải làm những gì và làm như thế nào. Đặc biệt, mình là
chiến sĩ, nói với đồng chí, đồng đội không khéo léo, linh hoạt thì rất dễ bị hiểu sai.
Chính vì thế, nói đi đôi với làm không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa vụ, là danh
dự của người đảng viên.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, công tác phát triển đảng viên mới tại Lữ
đoàn 82 luôn được các tổ chức quần chúng, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên hưởng
ứng mạnh mẽ. Bằng nhiều biện pháp tích cực, triển khai sâu rộng, đồng bộ, sáng tạo
trong công tác bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, công tác phát triển đảng
viên mới của các tổ chức đoàn tại Lữ đoàn 82 ngày càng đi vào nền nếp. Chia sẻ với
chúng tôi, Thượng úy Vàng Anh Dy, Trợ lý Thanh niên Lữ đoàn bộc bạch: Đây là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn cơ sở Lữ đoàn 82 và cũng là một nội
dung hoạt động đạt được nhiều thành tích. Hằng năm, các tổ chức Đoàn Thanh niên
trong toàn Lữ đoàn đã giới thiệu hơn 50 đoàn viên ưu tú để các chi bộ xem xét kết
nạp, trong đó đa phần là hạ sĩ quan, chiến sĩ. Khi trở thành những đảng viên trẻ, họ
càng phát huy vai trò hạt nhân của phong trào Đoàn, tiếp tục quá trình tu dưỡng, rèn
luyện để có thể gánh vác những trọng trách lớn hơn. Họ là tấm gương, đi đầu, cổ vũ,
động viên đồng chí, đồng đội và trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng đơn
vị vững mạnh. Đội ngũ đảng viên là đoàn viên thanh niên đã trở thành nhân tố quan
trọng trong việc củng cố các tổ chức Đoàn ở các cấp.
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Có thể nói, công tác phát triển đảng viên mới ở Lữ đoàn 82 đã góp phần xây dựng
và tạo nên thế hệ đảng viên mới đủ sức kế thừa, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng,
vững bước đi lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.
007. PHAN HƯƠNG/ Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên: 100% cán bộ, đảng viên,
chiến sỹ được học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”// Quân khu hai.- Số 877.- Ngày 17/12/2015 - Tr.3
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự
tỉnh và cấp ủy các cấp trong LLVT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện
toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời ở các cấp, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách
về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm,
gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ
chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua Quyết
thắng, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai các chuyên đề về tư
tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 300 cán bộ chủ chốt và
cấp ủy cơ sở đã tổ chức học tập cho 100% cán bộ đảng viên, chiến sỹ. Hàng năm,
100% các đảng bộ, chi bộ đã xác định tiêu chí phấn đấu theo chức trách, nhiệm vụ
được giao; làm tốt việc sơ tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện; tổ chức biểu
dương, tôn vinh, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân giành được thành tích cao
trong thực hện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Từ đó kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ
vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững và nâng cao ý
thức trách nhiệm trong công tác, tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết cán binh, đoàn
kết quân nhân.
008. VŨ XUÂN DÂN/ "Bộ đội 82" - Vững vàng trên vùng Tây Bắc// Trích
nguồn báo Quân đội nhân dân.- Số 19649.- Ngày 17/12/2015 - Tr.3
Thực hiện nhiệm vụ trên vùng Tây Bắc của Tổ quốc, nhiều năm qua, cán bộ,
chiến sĩ Lữ đoàn 82 (Quân khu 2) luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích đó, Đảng, Nhà nước vừa quyết
định phong tặng đơn vị danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới.
Chúng tôi gặp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 82 trong một hoàn cảnh khá đặc biệt.
Đó là vào thời điểm đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện kết hợp làm công tác
dân vận trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Thực hiện “4 cùng” (cùng
ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với đồng bào, chỉ trong thời gian ngắn,
cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã làm mới nhiều ngôi nhà, cây cầu và hàng chục ki-lô-mét
đường giao thông nông thôn... thế nên được bà con thân mật gọi là "Bộ đội 82".
Những việc làm thiết thực đó đã nhanh chóng giúp nhân dân ổn định cuộc sống, góp
phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
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Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Duy Toàn, Chính ủy Lữ đoàn 82 cho
biết: Gắn bó máu thịt với đồng bào, giúp đỡ nhân dân là tình cảm, trách nhiệm và
truyền thống của đơn vị từ khi về làm nhiệm vụ trên vùng đất Điện Biên lịch sử. Thời
gian qua, đơn vị còn xây dựng hơn 20 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá gần 1 tỷ
đồng tặng các gia đình người có công, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt,
hưởng ứng Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã huy
động gần 20.000 ngày công lao động giúp nhân dân sản xuất; tặng học sinh nhiều
sách, vở, đồ dùng học tập trị giá hàng chục triệu đồng; tổ chức khám bệnh, chữa
bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp hàng trăm lượt người. Hằng năm, đơn vị thường tổ
chức từ 2 đến 3 đợt công tác, huấn luyện dã ngoại kết hợp tham gia lao động giúp đỡ
nhân dân; tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.
Điểm khá đặc biệt chi phối quá trình thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn 82 là có
hơn 80% chiến sĩ là con em đồng bào các dân tộc ít người, trình độ học vấn không
đồng đều. Đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí
quyết tâm cho bộ đội. Lữ đoàn đã có sáng kiến tổ chức từng nhóm cán bộ, chiến sĩ
thuộc các dân tộc khác nhau để cùng học tập, hướng dẫn, dạy tiếng nói, phong tục tập
quán của dân tộc mình. Nhờ vậy, bộ đội nhanh chóng nắm được các nội dung trong
huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra nhận
thức của cán bộ, chiến sĩ luôn bảo đảm 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 86% khá,
giỏi. Sự hiểu biết về phong tục tập quán đồng bào của cán bộ, chiến sĩ đã tạo điều
kiện thuận lợi cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trung tá Nguyễn Văn Đông, Lữ đoàn trưởng, chia sẻ: “Huấn luyện giỏi, sẵn
sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, cơ động linh hoạt, thực hiện tốt nhiệm vụ trong mọi điều
kiện, hoàn cảnh là mục tiêu, yêu cầu thường xuyên đối với đơn vị. Lữ đoàn thường
xuyên nghiên cứu, quán triệt, chấp hành nghiêm túc quy định của cấp trên; chủ động
xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, vật chất, phương tiện phục vụ cho từng
phương án, phù hợp với nhiệm vụ và địa bàn đóng quân; tổ chức cho bộ đội huấn
luyện, luyện tập thuần thục ở các cấp...”.
Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 82 đã
có nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả trong bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị cơ sở vật
chất, bãi tập, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện. Từ năm 2003 đến
nay, đơn vị có 339 sáng kiến, trong đó có 156 sáng kiến được áp dụng vào thực tế
huấn luyện, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Điển hình là: Mô hình mục tiêu máy bay
thu nhỏ điều khiển từ xa, thiết bị tạo giả ánh sáng và tiếng hỏa lực của địch, bia ẩn
hiện hàng loạt, ẩn hiện tự động, bộ chiếu sáng kính ngắm súng ĐKZ 75mm... Kết quả
huấn luyện vững chắc là tiền đề để đơn vị tổ chức diễn tập các cấp đạt kết quả tốt,
nâng cao khả năng SSCĐ, cơ động thực hiện nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Văn Đông
cho biết: Trong hơn 10 năm qua, lữ đoàn đã hơn 20 lần cơ động lực lượng làm nhiệm
vụ SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn. Điển hình là tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu
quả cơn bão số 4 giúp nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (tháng 8-2008), chữa
cháy rừng Hoàng Liên Sơn trong dịp Tết Canh Dần (năm 2010). Đơn vị còn thực
hiện tốt công tác rà phá bom, mìn, vật cản, dò gỡ được hơn 10.700 quả mìn, đạn, làm
sạch gần 300ha đất...
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Tiếp nối truyền thống “Trung thành, đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng,
chiến thắng”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 82 hôm nay vẫn đang hằng ngày luyện giỏi,
rèn nghiêm, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị hai
lần anh hùng trên vùng Tây Bắc của Tổ quốc...
009. MẠNH TƯỜNG/ “áo xanh tình nguyện” thắp sáng vùng biên - Bài 1: Bốn
cùng, ba bám// Quân khu hai.- Số 878.- Ngày 24/12/2015 - Tr.5
Nhiều năm nay, hình ảnh màu áo xanh của đội viên trí thức trẻ tình nguyện,
(TTTTN) cần mẫn trên các bản, làng xa xôi tuyên truyền, vận động nhân dân phát
triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu đã trở nên gần gũi,
thân thương với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Với niềm đam mê, sức sáng tạo và
bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, các đội viên TTTTN đang hằng ngày làm thay da, đổi
thịt trên miền biên viễn xa xôi.
Gặp đội viên Nguyễn Thị Thanh, quê Lập Thạch (Vĩnh Phúc) trong Hội nghị
sơ kết 1 năm thực hiện dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại
các khu KT-QP” tại Đoàn KT-QP 345 (Bộ CHQS tỉnh Lào Cai) tôi thật sự ấn tượng
với kết quả sau một năm thực hiện dự án. Thanh cho biết: “Vừa tốt nghiệp trường Đại
học Sư phạm Thái Nguyên tôi vội nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, với mong muốn được
góp phần nhỏ bé của mình dạy dỗ cho các em học sinh vùng cao không có điều kiện
đến trườn. Năm qua tôi cùng các anh, chị em trong Đội sản xuất và xây dựng cơ sở
chính trị số 1 thực hiện “bốn cùng, ba bám” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói
tiếng đồng bào và bám dân, bám cơ sở, bám địa bàn) để đẩy mạnh công tác văn hóa,
giáo dục của 2 xã Trịnh Tường, Nậm Chạc. Các thành viên của đội đã vận động được
hơn 20 học sinh trong độ tuổi đến trường, vận động bà con xây dựng hương ước thôn
bản, không tham gia tuyên truyền đạo trái phép, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu”. Thanh
mong muốn sẽ được tuyển dụng để phục vụ lâu dài trong Quân đội. Cùng chung cảm
nhận, Lèng Thị Điệp, đội viên TTTTN Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 2,
Đoàn KT-QP 379, quê Bản Chà Cang, Nậm Pồ (Điện Biên) tốt nghiệp đại học
chuyên ngành kế toán, Điệp có nhiều thuận lợi hơn các đội viên khác vì là người bản
địa đã hiểu được phong tục tập quán các địa phương. Điệp tâm sự: “Là người bản địa
nên tôi thường xuyên cùng anh em trong đội tuyên truyền nhân dân không di dịch cư
tự do, hướng dẫn cho bà con kỹ thuật trồng lúa nước 2 vụ cho năng suất cao; kỹ thuật
trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho đậu tương, ngô, khoai tây; phòng chống dịch
bệnh cho gia súc, gia cầm nhờ đó mà dân bản mình kinh tế khá hơn nhiều so với
những năm trước”.
Mặc dù địa bàn công tác rộng lớn, đi lại khó khăn, khắc phục những khó khăn
trên, năm qua, các đội viên TTTTN trực tiếp xuống từng bản, làng xa xôi, đến từng hộ
gia đình, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân, khám chữa bệnh cho đồng bào,
thực hiện các mô hình trong vùng dự án. Nhiều đội viên đã để lại tình cảm tốt đẹp
trong lòng nhân dân địa phương. Đội viên Nguyễn Đức Huyện chia sẻ: “Là Y sỹ đa
khoa tôi về nhận công tác tại bệnh xá Đoàn KT-QP 345, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc
sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn 6 xã vùng dự án. Sau nhiều lần
xuống bản khám bệnh, tiêm chủng mở rộng, gặp lại bệnh nhân hôm trước mình khám
và điều trị, họ mời vào nhà chơi và cùng ăn những bữa cơm đạm bạc, những lần như
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thế tôi rất vui mừng, xúc động trước những tình cảm mọi người dành cho mình. Đáp lại
tình cảm đó, tôi tự nhủ mình sẽ phấn đấu khám và điều trị cho nhiều người dân hơn
nữa, giúp mọi người vượt qua nỗi đau bệnh tật, có sức khỏe, tinh thần tốt, an tâm lao
động sản xuất”. Công việc thường nhật của các đội viên Thanh, Điệp, Huyện tại các
Đoàn KT-QP đã khẳng định những nỗ lực và sự tâm huyết của tuổi trẻ, mong muốn
được cống hiến, xây dựng các bản, làng có đời sống tốt đẹp hơn, trẻ em được cắp sách
tới trường, đó cũng là mong muốn của 150 TTTTN trong đợt này.
Đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thanh Thủy,
huyện Vị Xuyên, phấn khởi cho chúng tôi biết: Thanh Thủy là một xã nghèo, có
đường biên giới dài 8,4km, rất khó khăn trong việc phát triển kinh tế. Nhiều năm qua,
đội viên TTTTN của đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 8, Đoàn KT-QP 313
đã giúp địa phương rất nhiều trong thực hiện cuộc vận động “Quân đội chung sức xây
dựng nông thôn mới”. Năm qua, lực lượng TTTTN đã giúp địa phương đổ hơn
1.130m đường bê tông liên thôn, nạo vét trên 2.900m kênh mương nội đồng; rào
480m2 hàng rào bao quanh điểm trường, vận động 16 cháu mầm non, vùng sâu, vùng
xa bỏ học quay trở lại trường; trích quỹ ủng hộ, tham gia ngày công xây dựng khuôn
viên trường mầm non thôn Lùng Đoóc, Nậm Ngặt sạch, đẹp.
Bằng những công việc cụ thể, năm qua, TTTTN ở các Đoàn KT-QP trên địa
bàn Quân khu đã triển khai thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả như các mô hình 1ha
cây dược liệu húng sần; 2,5ha sắn; 1,5ha ngô ở Đoàn KT-QP 313. Mô hình nuôi lợn
sinh sản, lợn thịt với số lượng lớn thu hút 30 hộ dân học tập làm theo; mô hình trồng
lúa nước xã Mường Lèo đạt năng suất hơn 7 tấn/ha ở Đoàn KT-QP 326… Bên cạnh
đó, đội viên TTTTN còn tích cực tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Biên giới
quốc gia, hướng dẫn hàng nghìn lượt người dân vệ sinh thôn, bản, trồng mới 240ha
rừng phòng hộ, tổ chức mở 12 lớp xóa mù chữ cho nhân dân; phối hợp với chính
quyền các đoàn thể địa phương tuyên truyền và tham gia phòng chống các tệ nạn xã
hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, bồi dưỡng kiến thức văn hóa, khám chữa bệnh, cấp
thuốc miễn phí cho nhân dân, giúp người dân trong vùng dự án xóa đói, giảm nghèo,
phát triển kinh tế bền vững. Đại tá Dương Mạnh Hùng, Phó Đoàn trưởng, Trưởng ban
Quản lý dự án 174 Đoàn KT-QP 379 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) khẳng định: Mặc dù
địa phương còn gặp nhiều khó khăn, song với những việc làm đầy ý nghĩa của đội
viên TTTTN đã và đang từng bước phát huy hiệu quả, giúp nhân dân thay đổi cách
nghĩ, cách làm; góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo
đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn đơn vị đứng chân.
010. QUỐC CẢNH/ Điện Biên đẩy nhanh tiến độ di dân, tái định cư Thủy điện
Sơn La// Nhân dân.- Số 21987.- Ngày 8/12/2015 - Tr.7+8
Dự án di dân, tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La tại ba tỉnh Điện Biên, Sơn
La, Lai Châu là dự án di dân lớn nhất trong lịch sử các công trình xây dựng ở nước ta,
với tổng vốn đầu tư hơn 26 nghìn tỷ đồng. Ở Điện Biên, dự án khởi động từ tháng 62010, được phân bổ hơn 6.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều khó khăn,
vướng mắc, đòi hỏi chính quyền các cấp phải vào cuộc đồng bộ để triển khai đúng
tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần ổn định cuộc sống của bà con.
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Nhiều khó khăn, vướng mắc
Để tạo điều kiện cho người dân TĐC sớm ổn định chỗ ở và đời sống, Nhà nước
đã triển khai gần 8.000 phương án hỗ trợ, bồi thường cho hơn 40 nghìn hộ dân và 232
tổ chức phải di dời hoặc chịu ảnh hưởng. Cùng với đó, khuyến khích các hộ dân tích
cực khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động; tăng cường phát triển sản
xuất, nâng cao thu nhập. Mục tiêu của dự án là giúp đời sống vật chất, tinh thần của
người dân ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đặc trưng vùng Tây
Bắc theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; giữ vững ổn định chính trị - xã
hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Sau năm năm triển khai dự
án, nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn vẫn còn tồn đọng. Để bảo đảm công trình sớm
hoàn thành đúng tiến độ đề ra, trong một cuộc họp gần đây của Ban Chỉ đạo nhà nước
dự án Thủy điện Sơn La - Lai Châu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban
Chỉ đạo đã yêu cầu UBND ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu hoàn thành các
phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC với tổng số vốn đầu tư 888 tỷ đồng; trong đó,
tỉnh Sơn La 707 tỷ đồng, Điện Biên 162 tỷ đồng và Lai Châu 19 tỷ đồng. Đồng thời,
hoàn thành 234 dự án đang thi công dở dang và các dự án đã hoàn thiện công tác
chuẩn bị đầu tư; hoàn thành quyết toán toàn bộ dự án trong quý I-2016, với số vốn
còn lại 13.481 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 10-2015, toàn tỉnh Điện Biên vẫn còn 59
dự án ở giai đoạn đang thi công và chuẩn bị thi công (nguồn vốn hơn 2.500 tỷ đồng).
Trong đó, 52 công trình thuộc dự án cần hoàn thành trước ngày 31-12 tới, nhưng đến
thời điểm này, mới giải ngân được hơn 1.000 tỷ đồng.
So với yêu cầu của Chính phủ, tiến độ thực hiện các dự án thành phần ở
Điện Biên đang bị chậm tiến độ. Nguyên nhân do quá trình thực hiện, các đơn vị,
địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc như công tác quản lý, sử dụng đất
chưa chặt chẽ, đồng bào vẫn còn tập quán du canh, du cư cho nên rất khó xác định
diện tích đất sản xuất của các hộ. Năm 2014 và 2015, nhiều cơ chế, chính sách liên
quan chưa được ban hành, hoặc mới ban hành, cho nên việc xác định giá đất của
các cơ quan chuyên môn còn lúng túng, khiến công tác đền bù giải phóng mặt
bằng (GPMB) trên địa bàn bị kéo dài. Ngoài ra, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư
phân bổ vẫn còn thiếu gần 1.272 tỷ đồng kinh phí theo mức đã được Thủ tướng
phê duyệt cho dự án tại Điện Biên cũng là một phần nguyên nhân khiến dự án
chậm tiến độ. Các dự án còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên tập trung chính
ở TP Điện Biên Phủ, huyện Tủa Chùa và thị xã Mường Lay. Trong đó, thị xã
Mường Lay tồn đọng nhiều nhất với 28 dự án thành phần đang thi công cần đẩy
nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm nay (riêng công trình thủy lợi Phiêng Luông
được giãn tiến độ, hoàn thành trong quý I-2016). Ngoài ra, Ban Quản lý dự án di
dân TĐC tỉnh Điện Biên có tám công trình, TP Điện Biên Phủ còn sáu công trình,
huyện Tủa Chùa sáu công trình, còn lại là các công trình thuộc Ban Quản lý các dự
án giao thông trọng điểm tỉnh Điện Biên.
Quyết tâm bàn giao dự án đúng tiến độ
Có mặt tại thị xã Mường Lay, chúng tôi nhận thấy một khối lượng lớn công
trình vẫn đang ở giai đoạn thi công hoặc chuẩn bị thi công. Phó Chủ tịch UBND thị
xã Mường Lay Vũ Xuân Linh cho biết: Tuy khối lượng công việc phải hoàn thành
không nhỏ, song để có thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra, địa phương đã tập trung nỗ
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lực cao nhất, giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính, yêu cầu các nhà thầu huy
động nhân công và phương tiện làm liên tục. Đồng thời, các nhà thầu phải cam kết về
tiến độ và chất lượng công trình, trên cơ sở đó, chính quyền thực hiện kiểm tra, giám
sát theo ngày, phát hiện nhà thầu yếu sẽ bổ sung nhà thầu phụ,... Thị xã kiên quyết xử
lý dứt điểm một số nhà thầu không bảo đảm tiến độ, chất lượng (như công trình sân
vận động xã Lay Nưa, công trình thủy lợi bản Ổ). Về cơ bản, dù thời gian còn rất
ngắn, nhưng thị xã vẫn quyết tâm hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ, một số
công trình dự kiến hoàn thành trước tiến độ như Cung Thiếu nhi thị xã, Trường tiểu
học bản Mo,...
Các dự án tại TP Điện Biên Phủ cũng đang gặp nhiều khó khăn về tiến độ.
Hiện toàn thành phố còn sáu công trình thuộc dự án, mới chỉ có ba công trình đang
thi công, một công trình tạm hoàn thành đền bù GPMB, còn hai dự án mới đang ở
giai đoạn “trình duyệt”. Các dự án đang vướng ở khâu đền bù GPMB, cho nên các
khâu khác cũng bị chậm theo. Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND
thành phố Nguyễn Đức Đuyện cho biết: Khối lượng công việc sắp tới phải hoàn
thành theo chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh rất lớn, bộn bề khó khăn, tiến độ tính từng
ngày. Song, với tinh thần và trách nhiệm, lãnh đạo thành phố xác định, quan trọng
nhất là động viên quần chúng nhân dân hợp tác, hoàn tất dứt điểm GPMB; động viên
cán bộ làm ngày làm đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Để đẩy nhanh tiến độ, thành phố
còn đề nghị các nhà thầu ứng trước kinh phí GPMB,... Tại địa bàn huyện Tủa Chùa,
dù các dự án trọng điểm do tỉnh làm chủ đầu tư, cũng không tránh khỏi vướng mắc.
Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án huyện Tủa Chùa Lưu Quang Đạo cho
biết: Khó khăn chính là thời tiết, khí hậu ở Tủa Chùa vào thời điểm này không thuận
lợi thi công, mưa lớn kéo dài,... Để bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án, UBND
huyện Tủa Chùa và Ban Quản lý các dự án trọng điểm của tỉnh đã phải chỉ định bổ
sung thầu phụ để hỗ trợ nhà thầu chính trong việc thi công. Gói thầu số 3 thuộc dự án
đường giao thông Huổi Só - Huổi Lóng, phải chỉ định liền hai nhà thầu phụ cùng
tham gia thi công.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Thành Phong khẳng định: Tỉnh
đã thành lập riêng một tổ công tác liên ngành để đôn đốc kiểm tra chất lượng, tiến
độ các công trình và giúp đỡ các nhà thầu tháo gỡ khó khăn, dốc sức quyết tâm
hoàn thành cơ bản dự án trong năm 2015, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.
Kết quả cuộc họp với các đơn vị vừa qua đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích
cực. Nhóm dự án ở mỗi địa bàn đều có khó khăn riêng, tuy nhiên khó khăn lớn
nhất ở đây là chưa bố trí được vốn (còn thiếu hơn 1.200 tỷ đồng). Tỉnh Điện Biên
kiến nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN) tạo điều kiện, sớm bố trí vốn cho các dự án. Để có thể bàn giao
các công trình theo đúng kế hoạch trước ngày 31-12 tới, UBND tỉnh Điện Biên đã
kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư cho phép áp dụng cơ
chế hỗ trợ của dự án TĐC Thủy điện Sơn La đối với các dự án đang triển khai trên
địa bàn TP Điện Biên Phủ; hỗ trợ tài sản hình thành sau ngày 22-12-2015, mở
rộng đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề và mua sắm công cụ lao động,... Với nỗ
lực nêu trên, hy vọng các dự án trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ hoàn thành và bàn
giao đúng tiến độ đề ra.
11

Thực trạng chậm tiến độ dự án nêu trên ở Điện Biên cho thấy, các cơ quan
chức năng đã thiếu chủ động trong quản lý tiến độ các công trình. Kinh nghiệm cho
thấy, nếu chính quyền các cấp vào cuộc quyết liệt, chủ động phối hợp các đơn vị liên
quan ngay từ đầu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách linh hoạt, các công trình sẽ
được đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng. Đốc thúc tiến độ dự án, chính quyền
địa phương và các cơ quan liên quan cần sớm cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các chế
tài xử phạt, quyết liệt thay thế đối với nhà thầu và chủ đầu tư để xảy ra tình trạng
chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng công trình.
011. TRỊNH XUÂN TƯ/ ổn định cuộc sống cho người dân Mường Nhé// Tin
tức.- Số 311.- Ngày 30/12/2015 - Tr.13
Việc thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng - an ninh tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Đề án 79),
đã đạt những kết quả nhất định, tuy nhiên người dân vẫn còn đương đầu với
nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất.
Cách quốc lộ 4H chưa đầy 1km, con đường đi vào bản Mường Toong 4 và
Mường Toong 5 (xã Mường Toong) lầy lội sau những ngày mưa. Hơn 1 năm trước,
nơi đây vẫn chỉ là đồi núi trơ trọc, không một mái nhà.
Đến nay, những ngôi nhà “3 cứng” đã mọc lên hai bên con đường đất cũng mới
được làm từ lúc bắt đầu triển khai sắp xếp dân cư. Đây là điểm bản do Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh tổ chức di dời từ bản Cà Là Pá (xã Leng Su Sìn) về xã Mường Toong để
ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Khi di
dời, mỗi hộ được hỗ trợ hơn 32 triệu đồng cùng 0,6 ha đất để làm nhà và 1,5 ha đất
sản xuất nông nghiệp. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng tổ chức dỡ nhà, vận chuyển và
dựng nhà cho bà con tại nơi ở mới.
Ông Vàng Sá Tủa, bản Mường Toong 5 cho biết: “Gia đình tôi được chuyển từ
Cà Là Pá về đây tháng 11/2014. Đến đây, cơ bản cuộc sống cũng ổn định vì được Nhà
nước quan tâm hỗ trợ nhà cửa. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn khó khăn hơn ở Cà Là Pá vì
nơi ở mới thiếu đất sản xuất, người dân không biết làm gì để phát triển kinh tế”.
Khó khăn hơn bản Mường Toong 5 là bản Mường Toong 4, cả bản có 17 hộ
được chuyển từ bản Cà Là Pá về. Đến nay, người dân vẫn chưa được giao đất canh
tác. Ông Vừ Ghe Hợ, Trưởng bản Mường Toong 4 cho biết: Nhà cửa khá khang
trang, nhưng đất sản xuất chưa có, người dân không trồng được lúa, ngô. Thanh niên
trai tráng còn đi làm thuê kiếm tiền được, chứ người lớn tuổi, phụ nữ không có đất
sản xuất thì biết lấy gì mà ăn.
Đến thời điểm hiện tại, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã sắp xếp được ở
bản Mường Toong 5 là 27/30 hộ, Mường Toong 4 là 17/30 hộ, đạt trên 70%. Trong
44 hộ đã được sắp xếp, 42 hộ có nhà đạt tiêu chuẩn 3 cứng, nhà cửa khang trang.
Cuộc sống của người dân từng bước dần ổn định. Đến nay, ở hai điểm bản Mường
Toong 4 và Mường Toong 5 chưa xảy ra trường hợp người dân bỏ về nơi ở cũ.
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So với mục tiêu của Đề án 79, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên vẫn còn
một số chỉ tiêu chưa đạt, một số chỉ tiêu đạt kết quả thấp như: Di chuyển, bố trí sắp
xếp dân cư để thành lập các bản mới và xen ghép, xây dựng cơ sở hạ tầng tại một số
điểm bản.
Theo ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Chỉ
đạo Đề án 79, việc triển khai Đề án 79 chậm là do nhiều nguyên nhân như: Thiếu
diện tích đất để phục vụ sản xuất, thiếu nguồn nước để phục vụ sinh hoạt và sản xuất;
vướng mắc một số quy định mới của Luật Đất đai, Luật Xây dựng; một số chính sách
hỗ trợ ổn định đời sống và phát triển sản xuất chưa được quy định rõ; tình trạng di cư
tự do...
Để khắc phục tình trạng trên, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ các đơn
vị đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất để thực hiện việc bố trí đất ở, đất sản xuất, đặc biệt là
chia đất sản xuất cho các hộ dân tại các điểm bản thành lập mới; đồng thời bố trí kịp
thời các chế độ, chính sách cho các hộ dân đã đến ở các điểm đã được quy hoạch;
kiến nghị với Chính phủ điều chỉnh Đề án 79, trong đó có điều chỉnh bổ sung kinh
phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đời sống, sản xuất
và đầu tư cơ sở hạ tầng.
012. XUÂN PHƯƠNG/ 24.000 con bò giống đã được trao cho đồng bào nghèo
biên giới// Quân khu hai.- Số 878.- Ngày 24/12/2015 - Tr.8
Chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới" do Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang phát động, giao cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Bộ Tư lệnh
Bộ đội Biên phòng phối hợp với các bộ, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân 11 tỉnh biên
giới phía Bắc và vùng Tây Bắc gồm: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên
Bái, Sơn La, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa và Nghệ An triển khai từ
tháng 6 năm 2014. Mục tiêu của chương trình là đến tháng 10 năm 2016 sẽ trao tặng
24.000 con bò giống (mỗi con bò trị giá 15 triệu đồng, tổng trị giá hơn 360 tỷ đồng)
cho đồng bào nghèo biên giới.
Nguồn vốn để mua bò giống tặng cho các hộ nghèo được huy động bằng việc
vận động cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân hòa mạng sử dụng sim điện thoại
Viettel; cứ mỗi khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ di động tối thiểu 100.000
đồng/tháng trong vòng 3 năm, Viettel sẽ hỗ trợ chương trình 1 triệu đồng.
Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm rưỡi triển khai với sự cố gắng vượt bậc của Viettel,
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, chương
trình đã hoàn thành troa 24.000 con bò giống cho 24.000 hộ gia đình nghèo, về đích
sơm hơn 1 năm so với kế hoạch. Ngoài tặng bò, chương trình mở rộng thêm nhiều
hoạt động hỗ trợ người dân vùng biên như tặng xi măng giúp nhân dân cải tạo nhà ở,
chuồng trại chăn nuôi, tặng học bổng “Vì em hiếu học”. Chương trình nhận được sự
ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền huy động 376 tỷ
đồng, trong đó có nguồn lực chủ yếu được trích từ hiệu quả sản xuất, kinh doanh của
Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng góp 2.000 con bò, các
tổ chức cá nhân ủng hộ gần 7,8 tỷ đồng…
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Cùng với đó, Viettel còn trao tặng gần 22 nghìn chiếc điện thoại di động kèm
theo sim cho các hộ dân làm phương tiện trao đổi trong quá trình chăn nuôi, chăm sóc
bò; 15.000 tấn xi măng, giúp các gia đình cải tạo nhà ở, khu chăn nuôi; trên 26 nghìn
m2 bạt tránh rét cho bò; hỗ trợ phối giống bò với định mức 500 nghìn đồng/con; tặng
trên 1.400 chiếc chăn ấm, 11.563 suất học bổng “Vì em hiếu học” với trị giá 11,5 tỷ
đồng cho các em học sinh ở 1.161 xã thuộc các tỉnh biên giới, đồng thời triển khai
các hoạt động khám sàng lọc, phẫu thuật bệnh tim miễn phí cho trẻ em người nghèo
biên giới.
Bằng những việc làm cụ thể, chung tay vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là
Viettel, Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” mang lại ý nghĩa chính
trị, xã hội to lớn, giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần thiết thực cải thiện đời sống cho
đồng bào nghèo biên giới.
Viettel cam kết luôn đồng hành và tiên phong trong các chương trình an sinh
xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.
013. VIỆT HOÀNG/ Dân không còn mặn mà với cao su// Tin tức.- Số 289.- Ngày
4/12/2015 - Tr.6
Một số hộ dân trồng cao su tiểu điền đã khai thác mủ cho biết, với giá bán cao
su thấp như hiện nay thì người trồng sẽ bị thua lỗ. Do lợi ích kinh tế của việc trồng
cao su không đảm bảo nên người dân không còn mặn mà với cây “vàng trắng”.
Nghèo vì trồng cao su
Trong ngôi nhà tềnh toàng của vợ chồng anh Chang Minh Sơn, ở xã Hoang
Then, huyện Phong Thổ (Lai Châu) không có tài sản nào giá trị. Mâm cơm tối gia
đình, chỉ có mấy cọng măng trong bát đầy nước. Nói tới việc trồng cao su, anh Sơn
lắc đầu nói “nghèo thêm thôi”. Anh Sơn kể một số hộ trong bản không góp đất, họ
trồng cây ngô, cây chuối thì đã đổi đời, mua được xe máy và các vật dụng trong gia
đình. Theo anh Sơn, trước cao su chưa rớt giá, làm công nhân được nhiều thì gần 2
triệu đồng tiền lương/tháng, còn hiện giờ làm không đủ ăn, tháng 6 vừa rồi phải tính
chuyện bỏ việc. Nhiều người làm công nhân như anh, cũng đua nhau nộp đơn nghỉ để
làm việc khác thu nhập cao hơn.
Bí thư Đảng ủy xã Hoang Thèn, ông Chang Thanh Bình đang ngày đêm đau
đáu lo lắng, vì ngày đầu triển khai chương trình trồng cây cao su, ở xã ông là trưởng
ban vận động nhân dân góp đất để trồng cây “vàng trắng” này. Bây giờ cây cao su
gặp khó khăn, ông chẳng còn mặt mũi nào để gặp bà con, có người không hiểu còn
chửi đổng khi ông đi qua. Ông Bình cho biết, hộ trồng cây khác cho hiệu quả kinh tế
cao từng vụ một, bỏ túi liền tay, còn hộ trồng cao su phải “bóp miệng” 8 năm mà
chưa được ăn chia lợi tức, với mức giá mủ thấp như hiện nay thì chỉ có lỗ. Vì vậy,
các hộ góp đất trồng cao su đã hối tiếc, nhiều người đe dọa lên nương chặt cây cao
su, lấy lại đất trồng cây khác. Dân bản nói là làm thật, có trường hợp buổi tối lên
vườn chặt bỏ cây cao su, đã bị phát hiện và cảnh cáo toàn xã.
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Thực tế, ở bản Pá Bon, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), người dân
tộc Mảng tham gia góp khoảng 300 ha đất trồng cao su, vốn dĩ điều kiện sống khó
khăn nay lại càng túng quẫn hơn. Người dân ở đây không có ruộng, mỗi nhà chỉ có
một vài ha nương và đất rừng, góp hết đất trồng cao su, thì chẳng còn đất để canh tác.
Trong lúc chờ đợi cây cho mủ, bà con phải đi làm thuê đủ việc để kiếm sống qua
ngày. Hy vọng đổi đời từ cây “vàng trắng”, nay mủ rớt giá mạnh và cây chưa đưa vào
khai thác, không có thu nhập, đời sống khó khăn thì trở thành thất vọng với nhiều
người dân góp đất. Nhiều công nhân trong bản đã bỏ việc, để tham gia làm công nhân
thủy điện, lương cao gấp đôi. Anh Pàn Văn Chường nói: “Chẳng còn đất để chăn thả
con trâu, con bò, chứ lấy đâu ra đất để trồng cây khác mà sống”.
Về phía chính quyền tỉnh Lai Châu, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng
Quảng cho rằng, tham gia “cuộc chơi” với doanh nghiệp thì người dân cũng phải
chấp nhận rủi ro, khi tiền công cao ai kêu? Nếu giá mủ giảm mà ta chặt bỏ cây cao
su, cây khác cũng làm như vậy, thì sao bảo đảm lâu dài. Người dân phải kiên trì,
không nên hoang mang... Ông Quảng cũng khẳng định: “Diện tích cao su trên địa bàn
tỉnh chỉ chiếm 10% so với các loại cây trồng khác, nên không ảnh hưởng là bao”. Tuy
nhiên, theo ông Chang Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Hoang Thèn, các lãnh đạo
không phải là người dân thì không biết được những khó khăn, vất vả của dân. Chủ
trương buộc dân phải trồng cây cao su cũng là của lãnh đạo tỉnh, bây giờ lại bảo dân
phải chấp nhận rủi ro cùng doanh nghiệp?!
Trả đất cho dân sản xuất
Ông Phan Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công ty CP cao su Mường Nhé (Điện
Biên) cho biết, theo quy hoạch, địa bàn Mường Nhé sẽ trồng 5.000 - 7.000 ha cao su.
Hiện công ty đã trồng được 1.131 ha; trong đó, 260 ha đến giai đoạn cho thu hoạch.
Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa thể khai thác bởi giá mủ trên thị trường quá
thấp, nếu thu hoạch sẽ lỗ. Về phía công ty cao su thì có đủ lý do, còn người dân thì
thấp thỏm chờ đợi từng ngày để được ăn chia lợi tức. Đất sản xuất góp hết với công
ty trồng cao su, để có cái ăn, người dân ở đây buộc phảiphá rừng lấy đất trồng cây
ngô, cây sắn.
Ông Hà Văn Quân, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên cho rằng,
việc trồng cao su ở huyện Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung là
không phù hợp. “Trước kia, làm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, tôi đã không đồng ý
trồng cao su, vì nếu trồng dân không còn đất sản xuất, rừng sẽ bị chặt phá. Đồng bào
dân tộc nghèo, lấy gì để ăn, trong khi cây cao su 7 - 8 năm mới cho thu hoạch mủ.
Theo tôi phải thu lại diện tích đất của công ty cao su, chia lại cho hộ dân sản xuất thì
sinh kế của họ mới ổn định”, ông Quân chia sẻ.
Trung tuần tháng 11 vừa qua, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã kiểm tra tại huyện
Mường Nhé, phát hiện có nhiều bất cập trong việc phát triển cao su ồ ạt tại vùng đất
này. Đây là địa bàn đang thiếu quỹ đất dành cho việc sắp xếp, ổn định dân cư theo Đề
án 79 của Chính phủ. Mỗi hộ dân chỉ được bố trí 2 ha đất sản xuất, nhưng tại các
vùng quy hoạch trồng cao su như xã Mường Nhé, Nậm Kè... nhiều hộ dân đã góp cả
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diện tích đất này vào trồng cao su. Thực tế trên, dẫn tới tình trạng dân không còn đất
sản xuất lương thực để đảm bảo cuộc sống trong những năm chờ cao su thu hoạch.
Như vậy, dẫn tới tình trạng người dân tiếp tục phá rừng để lấy đất sản xuất.
Cụ thể, tại Công ty cổ phần cao su Mường Nhé, hơn 500 hộ tham gia góp đất
trồng cao su. Tuy nhiên, theo báo cáo của lãnh đạo công ty, số lao động thường
xuyên của đơn vị lại chỉ 102 người, chủ yếu là lao động từ các địa phương khác. Lao
động của các gia đình tham gia góp đất hay người dân địa phương không tham gia,
mà đi làm nương rẫy tại các khu vực khác để lấy cái ăn trước mắt. Rời các tổ đội sản
xuất và các bản có đất góp trồng cao su, nhìn vườn cao su bạt ngàn, tôi lại ám ảnh
những ánh mắt đói nghèo của người một nắng hai sương, vun lên màu xanh đó.
Tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc ngày 12/11 vừa qua, lãnh đạo
tỉnh Điện Biên khẳng định sẽ xem xét lại việc thu hồi các diện tích đã giao cho
Công ty cổ phần cao su Mường Nhé, để giao lại cho người dân sản xuất lương
thực, đảm bảo cuộc sống hàng ngày.
014. VIẾT TÔN - LÊ NGHĨA - VIỆT HOÀNG/ Quan tâm hỗ trợ người trồng
cao su// Tin tức.- Số 290.- Ngày 5/12/2015 - Tr.6
Sau khi đăng loạt bài “Băn khoăn với cây cao su Tây Bắc”, báo Tin Tức
đã nhận được nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, chuyên gia nông nghiệp,
doanh nghiệp về vấn đề này.
Ông Lò Văn Muôn, Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên: Không nên phát
triển tự phát
Cây cao su là cây trồng mới ở vùng Tây Bắc. Chính sách phát triển loại cây
này là đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhưng phải rất thận trọng,
không nên phát triển ồ ạt. Trong tình hình hiện nay, các địa phương có cây cao su cần
tập trung đầu tư và chăm sóc vườn cây đã trồng; đặc biệt là giải quyết những vướng
mắc khi người dân góp đất trồng cao su...
Điểm yếu của chúng ta là khi thực hiện một chương trình, công việc gì đó,
chúng ta chưa làm tốt khâu tuyên truyền. Chủ trương đưa ra những viễn cảnh rất
hồng, nhưng ít quan tâm đến mảng mầu xám có thể xảy ra. Cao su là một loại cây
trồng mới nên các địa phương và doanh nghiệp trồng cao su phải thận trọng hơn
trong việc phát triển cây trồng này.
Hiện tại, cây cao su chưa thu hoạch nên chúng ta chưa thể khẳng định cây
trồng này đã thành công. Với đặc điểm địa hình miền núi, dốc cao, suối sâu, không
phải diện tích nào cũng có thể trồng được cao su như các địa phương khác ở vùng
Đông Nam Bộ. Trong khi đó, để bảo đảm sinh kế cho người dân, việc trồng xen canh
các cây trồng khác, góp phần tăng thu nhập cho người dân cũng rất khó.
Việc trước mắt đó là doanh nghiệp phải xác định khi vườn cao su đến tuổi thu
hoạch, thì cần có nhà máy để tiến hành khai thác mủ. Có nhà máy, lợi tức của doanh
nghiệp và người dân sẽ nâng lên. Chính quyền địa phương và Tập đoàn Công nghiệp
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cao su Việt Nam cần vào cuộc mạnh mẽ, tháo gỡ những vướn mắc để sớm xây dựng
các cơ sở sơ chế mủ cao su, để người dân sớm có lợi tức, bảo đảm đời sống đồng bào
vùng Tây Bắc.
Ông Bùi Đức Thụ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu: Để người dân gắn bó
với cây cao su
Chính quyền và các công ty cao su cần có cơ chế chính sách cho phù hợp, hỗ
trợ, ổn định đời sống người trồng cao su.
Hiện tại, điều kiện kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số rất khó khăn,
việc tham gia góp đất trồng cao su đã dẫn tới nhiều hộ mất hết đất sản xuất, trong khi
đó cây cao su phải 7 - 8 năm mới cho khai thác mủ. Vì vậy, họ cần được hỗ trợ mới
bảo đảm cuộc sống và yên tâm gắn bó với cây cao su. Đặc biệt trong bối cảnh thị
trường mủ cao su biến động bất thường, Nhà nước xem xét hỗ trợ doanh nghiệp và
người dân về chính sách tín dụng, chính sách hỗ trợ kinh phí... Cây cao su là cây dài
ngày, đầu tư lớn, nhưng thị trường bất ổn, nếu nay trồng mai chặt thì để lại hậu quả
hết sức đau xót.
Quan trọng nhất là việc ăn chia lợi tức và các khoản thu khác trên vườn cao su
như tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng công ty và người dân phải thỏa thuận dân
chủ, chính quyền phải làm trọng tài. Khi thống nhất mới được thực hiện, tránh gây
thiệt thòi cho người dân. Nếu người dân không tin, không làm theo thì mọi việc cũng
không thể làm được, đồng nghĩa là chính sách sẽ thất bại.
Ông Đỗ Kim Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam
(RRIV): Cần phát triển cây cao su theo quy hoạch
Cao su là cây công nghiệp dài ngày và được đánh giá là dễ trồng, dễ chăm sóc
và cũng khá dễ sống ở nhiều điều kiện môi trường, khí hậu, đất đai khác nhau. Không
chỉ phát triển mạnh diện tích ở các tỉnh Đông Nam Bộ, cây cao su đang được mở
rộng ở nhiều tỉnh phía Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Dù điều kiện thổ nhưỡng ở đây
tương đối phù hợp nhưng cũng phải lưu ý vấn đề khí hậu khắc nghiệt hơn, thường
xuyên chịu đựng mưa bão... Để cây cao su đem lại năng suất cao theo tôi không nên
phát triển ồ ạt mà cần có quy hoạch cụ thể, trong đó đặc biệt chú ý chọn những nơi có
điều kiện tốt nhất để giúp cây phát triển.
Cụ thể, vùng đất thích hợp trồng cây cao su phải đảm bảo thành phần cơ giới
đất từ thịt nhẹ đến thịt nặng, thoát nước tốt; Mức độ kết vón, đá lẫn trong tầng đất
canh tác dưới 50%, có tầng đất dày tối thiểu 0,7 m, độ sâu mạch nước ngầm lớn hơn
1,2 m và không bị ngập úng khi có mưa, độ cao dưới 700 m (vùng núi phía Bắc dưới
600 m) so với mực nước biển... Riêng nhiệt độ trung bình năm ở khoảng từ 25 - 300C
là phù hợp, không có sương muối về mùa đông, lượng mưa hàng năm khoảng hơn
1.500mm, ít có bão mạnh trên cấp 8...
Ông Lê Tiến Tình, Tổng giám đốc Công ty CP cao su Lai Châu: Năng suất
cao su ở Tây Bắc sẽ không cao bằng miền Nam
Lai Châu nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung do địa hình đồi núi dốc, lao
động là người dân tộc thiểu số, nên quá trình trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su
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gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng mủ. Cụ thể, công nhân
trình độ hạn chế, vì vậy việc hướng dẫn và đào tạo lao động trực tiếp rất tốn kém,
nhưng kỹ thuật trồng từ khâu làm đất đến khi khai thác mủ không cao, sẽ cho năng
suất thấp hơn là việc dễ hiểu.
Ở Tây Bắc suất đầu tư rất cao, để trồng 1 ha cao su phải mất hơn 150 triệu
đồng, còn trong miền Nam chỉ mất khoảng 60 triệu đồng. Đặc biệt, vườn cây cao su
đại điền ở miền Nam, khi khai thác mủ đều công nghiệp hóa, nhưng ở Tây Bắc thì
khai thác thủ công hoàn toàn, không chỉ sản lượng mủ thấp mà còn thất thoát nhiều.
Theo tôi, Nhà nước, chính quyền địa phương phải hỗ trợ lồng ghép các chương
trình, mục tiêu như công trình giao thông, điện, đường, trường, trạm để giảm suất đầu
tư, nâng cao hiệu quả kinh tế. Người dân cũng được hưởng lợi từ các công trình công
cộng, ngày công lao động và lợi tức ăn chia sẽ cao lên.
015. PV/ Thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế// Đại đoàn kết.- Số 354.Ngày 20/12/2015 - Tr.13
Trước đây, tỉ lệ hộ nghèo của xã Mường Đăng - xã đặc biệt khó khăn của
huyện Mường Ảng (Điện Biên) vẫn còn tới 42,5% - một con số khá cao so với
các địa phương khác trong nỗ lực giảm nghèo. Mặc dù chính quyền địa phương
và người dân đã có rất nhiều nỗ lực với những mô hình chăn nuôi, trồng trọt
mới được áp dụng nhưng vẫn chưa có sự bứt phá nào để thoát nghèo.
Từ năm 2014, Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2012-2015 được triển khai tại xã với cách làm mới hoàn toàn, đó là trao
quyền làm chủ tối đa cho người dân, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật của Ban
quản lý dự án. Theo đó, sau khi bàn bạc, người dân đã chọn mô hình nuôi giun quế
bởi kỹ thuật nuôi đơn giản, chi phí đầu tư thấp, phục vụ tốt cho việc chăn nuôi gia
cầm. 30 hộ đã được chọn làm thí điểm, trong đó có 15 hộ nghèo, 10 hộ mới thoát
nghèo năm 2014 và 5 hộ cận nghèo chia đều cho 3 bản.
Sau khi được chọn thí điểm, các hộ này được tham dự lớp tập huấn nuôi giun
quế, được Ngân hàng chính sách huyện tạo điều kiện cho vay vốn để mua giống. Kết
quả, sau 6 tháng, giun quế phát triển tốt đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho
người dân. Đã có 10/15 hộ nghèo thoát nghèo và khoảng 300 hộ hưởng lợi gián tiếp
từ mô hình.
016. TRỊNH XUÂN TƯ/ Điện Biên có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới// Tin
tức.- Số 306.- Ngày 24/12/2015 - Tr.7
Chiều 23/12, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ công nhận xã Thanh Chăn (huyện
Điện Biên) đạt chuẩn nông thôn mới.
Sau 6 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, đến tháng 11/2015 xã Thanh
Chăn đã cơ bản đạt được 19/19 tiêu chí theo quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xây
dựng nông thôn mới với tổng kinh phí huy động và thực hiện hơn 147 tỷ đồng.
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Đến nay, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh đã tạo nên diện mạo mới
cho vùng đất này. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người của Thanh Chăn tăng gấp 3
lần (năm 2009 từ 6,9 triệu đồng /người/năm thì năm 2015 tăng lên 18,3 triệu
đồng/người/năm). Toàn xã còn 88 hộ nghèo, chiếm 7% tổng số hộ trên địa bàn xã;
100 gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có
phương tiện nghe nhìn. Xã Thanh Chăn giờ không còn nhà tạm bợ, dột nát.
Toàn xã có 3 cấp học gồm: trung học cơ sở, mầm non đã đạt chuẩn quốc gia
mức độ 1; trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; trung tâm học tập cộng đồng
đã được xây dựng khang trang, đảm bảo phục vụ nhu cầu học tập của con em đồng
bào các dân tộc trong tỉnh.
017. P.V/ Lễ hội Hoa Ban 2016// Thể thao.- Số 50.- Ngày 25/12/2015 - Tr.11
Lễ hội Hoa ban năm 2016 và lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ
về quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang dự
kiến khai mạc vào tối 13/3, tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
do Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan
phối hợp với UBND tỉnh tổ chức.
Lễ hội sẽ diễn ra đến ngày 15/3, gồm các hoạt động: Chương trình khai mạc Lễ
hội và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển
Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang; Hội thảo Phát triển du lịch trên địa
bàn; Triển lãm Văn hóa truyền thống một số dân tộc thiểu số tỉnh; Thi “Ảnh đẹp Hoa
Ban”; Trưng bày, triển lãm ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch; Trưng bày, giới thiệu về
cây hoa Ban… cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao khác.
Lễ hội Hoa Ban năm thứ 3 được tổ chức để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn
của đất nước và của tỉnh và cũng là lễ hội góp phần tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại
hình văn hóa dân tộc; giới thiệu hình ảnh Điện Biên với bạn bè trong nước và quốc tế,
phát huy tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh kỳ vọng
qua việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về
quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang để thúc
đẩy hoạt động xúc tiến, đầu tư; tăng cường hợp tác, liên kết, phát huy tiềm năng, thế
mạnh… phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và tâm linh gắn với hoa Ban. Từ
đó, tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh và từng bước đưa
Điện Biên trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia trong những năm tới.
018. THẢO ANH/ Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về du lịch Tây Bắc// Công
an nhân dân.- Số 19647.- Ngày 15/12/2015 - Tr.8
Từ 10 đến 14-12, Tổng cục Du lịch đã tổ chức đoàn báo chí đi khảo sát các
tuyến điểm du lịch tại các tỉnh Tây Bắc.
Tây Bắc là một trong những vùng giàu tài nguyên du lịch của nước ta, trong đó
nổi bật là giá trị cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa cộng đồng các dân
tộc thiểu số độc đáo và nhiều địa danh nổi tiếng gắn liền với chiến công hiển hách
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của dân tộc Việt Nam. Trong 5 ngày, đoàn báo chí đã đến tìm hiểu, khảo sát tại một
số điểm du lịch của 5 tỉnh Tây Bắc, gồm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và
Hòa Bình. Trong khuôn khổ chương trình, ngoài đi điền dã, tìm hiểu cách thức làm
du lịch tại một số bản du lịch cộng đồng, danh lam thắng cảnh của các địa phương,
đoàn đã tổ chức tọa đàm với Sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh về sự phối hợp
đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch trên địa bàn Tây Bắc.
019. LÊ ANH ĐỨC/ Dải đất mờ sương// Đại đoàn kết.- Số361.- Ngày 27/12/2015
- Tr.7
“Đường lên Tây Bắc xa xôi, nếp nhà sàn thấp thoáng...”- giai điệu của bài
hát cứ theo chúng tôi suốt chặng đường lên Tây Bắc trong những ngày cuối cùng
của năm 2015. Lạnh, sương xa, gió núi nhưng Tây Bắc vẫn thật đẹp. Một dải
biên cương hùng vĩ và nên thơ.
Tôi đã không ít lần lên Tây Bắc công tác, song cái cảm giác lâng lâng, bồi hồi,
pha chút bỡ ngỡ như lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này vẫn vẹn nguyên trong
mỗi chuyến đi. Khi tới TP Lào Cai, trời hơi se lạnh, cái lạnh của vùng sơn cước.
Theo Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Lào Cai Nguyễn Đình Dũng, với diện
tích tự nhiên trên 8.000km2, dân số 60 vạn người, Lào Cai là điểm đến thú vị về du
lịch cộng đồng, du lịch tâm linh... Hệ thống giao thông thuận tiện giúp Lào Cai trở
thành cầu nối quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh của Trung Quốc với Lào
Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh của Việt Nam. Lào Cai sở hữu 16 di sản văn
hóa, là một trong những tỉnh có nhiều di sản phi vật thể nhiều nhất vùng Tây Bắc.
Đây là những điều kiện lý tưởng để phát triển mạnh ngành công nghiệp không khói.
“Trong năm 2014, chúng tôi đã đón hơn 1,4 triệu lượt khách du lịch, năm nay dự kiến
đạt con số 2,2 triệu lượt khách...”- Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Lào Cai Hà Văn
Thắng chia sẻ.
Tới Lào Cai, ai cũng muốn được tới Sa Pa, bởi đây không chỉ là nơi có khí hậu
lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng, ngập tràn trong muôn sắc hoa, màu hoa lay-ơn, thược
dược, lan rừng... mà hơn hết ở đây còn có Phan Xi Păng- “nóc nhà Đông Dương” mời
gọi những người yêu thích du lịch mạo hiểm tới khám phá. Với độ cao 3.143m, đứng
trên đỉnh Phan Xi Păng, ta có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cả thế giới mây, gió
và cây xanh bao la, ngút ngàn. Xen lẫn với rừng lá kim là các loại hoa đỗ quyên,
phong lan, hoàng anh rực rỡ. Khung cảnh trên như đang ru ta lạc vào cõi bồng lai tiên
cảnh. Du khách dù lần đầu hay những lần tiếp sau đến dãy núi Hoàng Liên dài vô tận
ai cũng muốn một lần được chinh phục đỉnh Phan Xi Păng cao ngất giữa trời mây.
Khi nói đến Điện Biên, thường người ta nghĩ ngay về di tích lịch sử chiến
thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” với đồi A1, hầm Đờ
Cát... Nhưng đây cũng là vùng đất mang đậm sắc màu văn hóa của 19 dân tộc thiểu
số với rất nhiều hoạt động hấp dẫn. Theo Trưởng phòng Di sản (Sở VH,TT&DL tỉnh
Điện Biên) Trần Minh Thư thì Điện Biên với nhiều vẻ đẹp nguyên sơ có thể khiến du
khách ngỡ ngàng. Còn Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Điện Biên Đoàn Văn Chì
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tâm sự, đây là vùng đất lẫy lừng trong kháng chiến nhưng cũng là một địa chỉ thiên
nhiên đẹp không phải nơi nào cũng có được.
Ông Chì kể: Điện Biên có ngã ba biên giới A Pa Chải tiếp giáp với Trung
Quốc và nước bạn Lào. Người ta thường ví nơi đây là mảnh đất “con gà gáy 3 nước
cùng nghe tiếng”. Cũng có thể kể đến di tích Thành Bản Phủ với những cây đa, cây
si, cây đề mang biểu tượng đoàn kết giữa miền xuôi và miền ngược, với lễ hội vào
ngày 25/2 âm lịch đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc. Di tích Thành Bản
Phủ đã được đưa vào danh sách di sản phi vật thể cấp quốc gia, thu hút đông đảo
khách du lịch. Ông Chì còn kể về lễ hội đua thuyền truyền thống; về tháp Chiềng Sơ
và Mường Luân- 2 công trình kiến trúc cổ độc đáo được xây dựng bởi hai dân tộc
Việt - Lào.
Đến với Điện Biên, không chỉ là những di tích lịch sử cách mạng, với thiên
nhiên hào phóng mà còn đến với nền văn hóa ẩm thực độc đáo. Ẩm thực Điện Biên
nằm trong ẩm thực Tây Bắc, chế biến tinh tế, sử dụng các gia vị được lấy từ rừng,
khiến du khách rất thích thú. Nhưng, nếu ai đã được thưởng thức món nhau bò chiên
vừa bùi, lại béo ngậy thì không thể nào quên.
Tây Bắc, dải đất mờ sương với thiên nhiên hùng vĩ, nhiều di sản văn hóa. Song
tiếc là đến nay các tiềm năng thế mạnh ấy vẫn chưa phát huy hết thế mạnh. Ví dụ như
đã nhiều năm Sa Pa bị quá tải khách du lịch mỗi khi có tuyết rơi, mùa nghỉ dưỡng...
bởi hiện Lào Cai chỉ có duy nhất một khách sạn 5 sao, vậy nhưng vẫn chưa có
phương án rốt ráo để giải quyết. Có những thời điểm khách du lịch không chỉ thiếu
phòng trọ, ngay cả chỗ đỗ xe cũng bí. Nếu hạn chế đó không được kịp thời khắc
phục, du lịch Lào Cai khó có thể “cất cánh” được.
Tây Bắc đẹp là vậy, hấp dẫn là vậy nhưng vẫn nghèo và chưa người tới thăm.
Đó là điều không chỉ người Tây Bắc trăn trở, mà cũng là nỗi lo chung. Nhất là khi
một năm mới đã tới, khi triển vọng cất cánh của kinh tế của đất nước đã rất rõ ràng.
020. T. TOẠI/ Điện Biên: Tết Nào pê chầu được công nhận là di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia// Văn hóa.- Số 2720.- Ngày 18/12/2015 - Tr.7
Tại bản Nậm Pọng, xã Mường Đăng (Mường Ảng, Điện Biên) đã diễn ra Lễ
công bố và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nào pê chầu của
dân tộc Mông. Tết Nào pê chầu của dân tộc Mông được Bộ VHTTDL công nhận là di
sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày
8.6.2015. Tết Nào pê chầu của người Mông đen thường được tổ chức vào tháng 12,
khi trên khắp các bản vùng cao, đồng bào đã thu hoạch xong mùa màng. Đây là một
lễ hội đặc trưng tiêu biểu nhất về văn hóa truyền thống của dân tộc Mông; là khoảng
thời gian nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, gia đình, thôn bản lại cùng đoàn tụ
để cùng nhau ôn lại và trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Qua Tết Nào pê chầu để thắt
chặt tình đoàn kết cộng đồng. Đây cũng là dịp để các gia đình thể hiện lòng biết ơn
của con cháu đối với tổ tiên, trời đất đã phù hộ cho mùa màng bội thu, người dân có
sức khỏe, cuộc sống bình yên.
21

021. TRỊNH XUÂN TƯ/ Đặc sắc ngày hội văn hóa dân tộc Mông ở Điện Biên//
Công an nhân dân.- Số 3793.- Ngày 15/12/2015 - Tr.6
Tháng 12 là tháng của sắc vàng dã quỳ trên khắp những cung đường Tây
Bắc, tháng mà đồng bào Mông trên các bản làng rộn ràng ăn Tết cổ truyền của
dân tộc mình. Từ ngày 11 tới 13-12, trong tiết trời se lạnh, đồng bào dân tộc
Mông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã nô nức tụ hội về bản Pu Lau, xã
Mường Nhà, huyện Điện Biên để hòa mình vào ngày hội văn hóa dân tộc Mông
lần thứ hai.
Khi sương sớm còn phủ mờ trắng xóa trên mọi ngả đường và khắp các bản
làng, đã nghe tiếng nói cười rộn rã xen lẫn tiếng khèn gọi nhau về trung tâm bản Pu
Lau. Về với ngày hội, các chàng trai cô gái, người già cho đến trẻ em đều xúng xính
trang phục dân tộc sặc sỡ. Giữa bãi đất trống ở cạnh nhà văn hóa bản, một sân khấu
đã được dựng lên khá hoành tráng để đồng bào người Mông từ khắp các xã thuộc
huyện Điện Biên về so tài.
Khoảng 8h sáng, khi mặt trời nhô lên khỏi những dãy núi, ánh nắng xen qua
những tán cây là thời điểm ngày hội giao lưu văn hóa dân tộc Mông bắt đầu diễn ra.
Ngày hội được mở đầu với những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân
tộc Mông nơi đại ngàn núi rừng Tây Bắc, được những “nghệ sĩ” không chuyên là
đồng bào dân tộc Mông từ khắp các xã trong huyện trình bày. Tiếng khèn Mông, kèn
lá, sáo Mông hay những bài hát múa “Giã bánh giầy vùng cao”, “Xuân về trên bản
Mông” rộn rã vang lên… Hàng trăm khán giả phía dưới vỗ tay theo từng tiếng nhạc
và hò reo phấn khởi khi những tiết mục kết thúc.
Sau phần giao lưu văn nghệ, mọi người bắt đầu tham gia thi tài ở những trò
chơi như ném pao, đánh tù lu, giã bánh giầy. Đây là những trò chơi dân gian đặc sắc
của đồng bào dân tộc Mông mỗi độ xuân về. Được chờ đợi nhất trong các trò chơi
dân gian của người dân tộc Mông bao giờ cũng là phần thi giã bánh giầy. Bánh giầy
là loại bánh không thể thiếu của đồng bào dân tộc Mông khi đón Tết truyền thống của
dân tộc. Bánh giầy là biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung son sắt của trai gái
người Mông, bánh giầy còn tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời, là nguồn gốc sinh ra
con người và muôn loài.
Phần thi giã bánh giầy đòi hỏi sự đoàn kết cao mới có thể tạo ra được những
chiếc bánh vừa đẹp vừa đủ độ dẻo, ngon cần thiết trong thời gian nhanh nhất. Những
tiếng chày giã thậm thịch cùng tiếng hò reo của khán giả tạo nên không khí rộn ràng
giữa bản làng. Sau khi hai chàng trai của mỗi đội giã cơm nếp đến độ dẻo nhất định,
hai cô gái bắt đầu nặn thành từng chiếc bánh tròn trịa gói vào lá chuối. Sau khi hoàn
thành phần thi, ban giám khảo bắt đầu đi chấm điểm. Khi chấm điểm xong, bánh giầy
được mang tặng để người dân, du khách thập phương cùng thưởng thức.
Theo quan niệm của người Mông, ai may mắn được tặng bánh giầy sẽ là khách
quý của gia đình. Trong ngày lễ, tết người Mông đều đặt 3 chiếc bánh giầy để thờ
cúng: Một chiếc thể hiện cho mùa màng bội thu, một chiếc thể hiện cho vật nuôi sinh
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sản đầy đàn, một chiếc thể hiện cho sức khỏe và sự bình an của các thành viên trong
gia đình…
Anh Ly A Sáu, đến từ xã Na Ư, huyện Điện Biên phấn khởi chia sẻ: "Đây là
lần đầu tiên tôi được tham gia ngày hội văn hóa dân tộc Mông. Đến ngày hội, tôi
được tham gia các trò chơi và biểu diễn văn nghệ. Đội của tôi cũng đã giành được
nhiều giải cao tại ngày hội. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện
cho đồng bào dân tộc Mông như chúng tôi được giao lưu, học hỏi tinh hoa văn hóa
của dân tộc mình ở khắp các xã trong huyện".
Ông Hà Văn Phiêng, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, Trưởng ban tổ
chức ngày hội cho biết: Người Mông có nền văn hóa rất độc đáo. Các trò chơi dân
gian của họ thường được đồng bào tổ chức trong các dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Từ năm 2009 đến nay, huyện Điện Biên mới có cơ hội tổ chức lần thứ hai ngày hội
văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên. Việc tổ chức ngày hội nhằm góp phần giữ
gìn, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc Mông; đồng thời, giáo dục tinh
thần đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong
huyện. Đây còn là dịp để nhân dân khắp các xã trong huyện được gặp gỡ, giao lưu,
giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống với du khách.
Tại ngày hội, khi mặt trời đã đứng bóng, mọi người trao nhau những lời chào
lưu luyến và cùng hẹn gặp mùa sau. Những du khách cầm trên tay chiếc bánh giầy do
những người con gái Mông trao tặng, lưu luyến chia tay và mong được sớm trở lại
với ngày Tết văn hóa của đồng bào Mông vào lần sau.
022. PHƯƠNG HÀ - P.M/ Lễ cầu mưa của người Khơ Mú// Tin tức cuối tuần.Số 52.- Ngày 24-30/12/2015 - Tr.9
Người Khơ Mú quan niệm rằng, sau khi gieo hạt, với ước nguyện vụ mùa năng
suất cao, phải tổ chức lễ hội cầu mưa, cầu mong các thần linh che chở cho con người,
bảo vệ mùa màng khỏi hạn hán và cầu cho mưa thuận cho gió hòa, cây trồng tốt tươi,
mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm.
Lễ cầu mưa (tê hội cơ mạ) là nghi lễ nông nghiệp đặc trưng tiêu biểu trong đời
sống kinh tế cũng như văn hóa truyền thống của đồng bào người Khơ Mú. Lễ hội đã
tồn tại trong tâm thức của đồng bào Khơ Mú từ lâu đời, thường được tổ chức vào
ngày 15/4 hàng năm. Lễ hội cầu mưa gồm hai phần: Phần lễ là nghi thức cúng mời
các vị thần linh về hưởng thụ đồ lễ và phần hội với các trò chơi dân gian, dân tộc,
múa hát các bài dân ca, dân vũ…
Lễ vật gồm một đĩa thịt gà (phải là gà trống), 1 đĩa xôi, hai đôi đũa, hai cái thìa,
một bát canh, một bát ớt, một chai rượu và một ít nước sạch. Sau khi đã chuẩn bị đầy
đủ lễ vật, mâm lễ được đặt dưới bàn thờ tổ tiên tại nhà thầy cúng, thầy cúng thay mặt
bà con dân bản làm lễ khấn mời tổ tiên của gia đình, tổ tiên của bà con dân bản về
hưởng thụ đồ lễ.
Sau lễ cúng tổ tiên, là đến lễ cúng cầu mưa trên nương. Lễ vật cúng cầu mưa
gồm: 2 con gà (1 trống, 1 mái), hai bộ quần áo của phụ nữ, một vòng tay, một vòng
cổ, 4 loại vải màu tự dệt của dân tộc Khơ Mú, hai chén rượu đặt trên đĩa, một chai
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rượu, vôi, lá trầu, thuốc lá, xôi, muối, một bát canh, một quả bầu đựng nước và 4
bông lúa để cúng xin mưa về cho cây lúa tốt tươi. Lễ vật được đặt trên một phên tre
dựng sẵn trên một mảnh nương, bên cạnh có cây chuối, thầy cúng thắp nến, rót rượu
khấn mời thần linh. Vừa khấn, thầy cúng vừa tung 2 thanh tre bổ đôi xuống đất, nếu 2
mặt cùng ngửa là các vị thần chưa nhận; một bên ngửa, một bên úp là đồng ý; nếu hai
cùng úp xuống mặt đất thì đó là các vị thần đã nhận đồ lễ của bà con trong bản. Sau
lễ khấn thần linh, thầy cúng cầm quả bầu đựng nước dội lên lá chuối, đồng thời vẩy
nước vào những người đến dự lễ, với quan niệm rằng, những giọt nước từ quả bầu đó
là những giọt nước linh thiêng của thần linh về dự lễ sẽ thụ lễ và sẽ đáp ứng nguyện
vọng của bà con dân bản.
Nghi lễ cầu mưa trên nương kết thúc, thầy cúng sẽ làm lễ cúng thần thổ địa,
mời thần thổ địa về chơi hội, cùng chung vui và phù hộ cho bà con trong bản. Mâm lễ
cúng thần thổ địa gồm có hai con gà (1 trống, 1 mái), hai chén rượu, 1 bát canh, 1 đĩa
trầu, đặc biệt có các đồ chơi, nhạc cụ sẽ sử dụng trong phần hội. Sau lễ khấn khi thầy
cúng xong, bà con dân bản cùng nô nức chơi các trò chơi, điệu múa, câu hát mang
đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Khơ Mú, như: kéo co, múa tầm đao, múa tăng bu,
ném còn, múa sạp…
023. TRỊNH XUÂN TƯ/ Ăn Tết Ô Xị Chờ cùng đồng bào Si La// Tin Tức.- Số
304.- Ngày 22/12 - Tr.13
Trong những ngày cuối năm mưa rét, từ thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi
vượt hơn 200 km lên cực tây của Tổ quốc, đến xã Chung Chải, huyện Mường Nhé
(Điện Biên) để kịp đón Tết Ô Xị Chờ cùng đồng bào Si La ở bản Nậm Sin - bản duy
nhất của tỉnh Điện Biên có đồng bào Si La sinh sống.
Bản Nậm Sin có 46 hộ, với 208 nhân khẩu đều là người Si La. Tết Ô Xị Chờ
kéo dài trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ ngày con trâu (ngày sửu), đầu tiên của tháng 12
dương lịch. Khi mùa màng đã thu hoạch xong, bà con tổ chức ăn Tết với mong muốn
bình an và cầu cho mùa màng vụ sau bội thu.
Già Lỳ Chà Che, người già có uy tín nhất bản Nậm Sin cho biết, trong 3 ngày Tết
Ô Xị Chờ, ngày thứ hai là quan trọng nhất. Đó là ngày mà tất cả bà con trong bản làm
cơm cúng tổ tiên và cầu mùa màng bội thu. Theo tục lệ, người đàn ông - chủ gia đình sẽ
làm lễ cúng trong ngày Tết. Đồ cúng gồm một đôi sóc, một đôi cua và một đôi cá. Trong
đó, thứ quan trọng nhất không thể thiếu được trong ngày Tết Ô Xị Chờ là thịt sóc.
Khi đồ cúng đã được chuẩn bị đầy đủ, chủ nhà khấn với tổ tiên phù hộ mùa
màng, sau đó là vào tiệc rượu. Đi khắp bản Nậm Sin, chúng tôi thấy nhà nào cũng
bày sẵn mâm cơm, bàn rượu để tiếp khách. Ai đến chúc Tết cũng phải ngồi lại uống
với chủ nhà vài ba chén rượu. Mọi người cùng quây quần bên tiệc rượu, chúc nhau
mạnh khỏe, làm được nhiều thóc ngô, nuôi được nhiều con lợn, con gà… Tiệc tan,
gia đình không quên biếu khách những chiếc bánh dày dẻo thơm và mời năm sau lại
tới chung vui cùng bản làng. Ngày Tết thứ 3 là ngày để con cái báo hiếu cha mẹ. Dịp
này, những người con gái đã đi lấy chồng trở về tặng quà, chúc Tết bố mẹ đẻ, thể
hiện lòng tri ân đối với bậc sinh thành.
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024. HOÀNG MINH/ Tổ chức tập huấn chuyên sâu kiến thức pháp luật về giám
định tư pháp// Pháp luật Việt Nam.- Số 338.- Ngày 4/12/2015 - Tr.5
Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp
tổ chức tập huấn chuyên sâu kiến thức pháp luật về giám định tư pháp cho các đại
biểu đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện các cơ quan tố tụng, đại diện tổ chức
trưng cầu giám định, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Giám định viên,
người giám định theo vụ việc, các luật sư, thành viên tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo
giám định tư pháp tỉnh.
Các đại biểu đã được Báo cáo viên của Bộ Tư pháp giới thiệu 02 chuyên đề là:
Những nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp và những điểm mới chủ yếu của
Luật; văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; Một số vấn đề về tiếp nhận trưng cầu
và thực hiện nhiệm vụ này. Tại Hội nghị các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận
về những nội dung liên quan đến công tác giám định, những tình huống cụ thể trong
quá trình thực hiện như về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động giám
định tư pháp, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, trưng cầu giám định tư
pháp, chi phí, chế độ chính sách đối với hoạt động giám định…
025. NH/ Năm 2015, toàn tỉnh triệt phá trên 410 vụ án về ma túy// Bưu điện Việt
Nam.- Số 150.- Ngày 16/12/2015 - Tr.14
469 đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh đã bị các lực lượng chức
năng phát hiện, bắt giữ từ đầu năm đến nay. Đây là con số vừa được UBND tỉnh Điện
Biên báo cáo Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Số
đối tượng trên liên quan đến 414 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái
phép chất ma túy được các lực lượng: Công an, Biên phòng, Hải quan tỉnh bắt giữ
thông qua các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và qua thực hiện nhiệm vụ
thường xuyên của các đơn vị. Tổng số tang vật thu giữ gồm: hơn 34,5kg heroin; hơn
4kg thuốc phiện; gần 500g và gần 25 nghìn viên ma túy tổng hợp; trên 4,5 tỷ đồng
tiền mặt cùng một số vũ khí và tang vật khác có giá trị. Mặc dù tình hình hoạt động
của tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp nhưng so với năm 2014, đã giảm cả về số
vụ, số đối tượng. Theo đó, giảm gần 80 vụ, hơn 110 đối tượng.
026. XUÂN MAI/ Triệt phá hai đường dây mua bán gần 100 bánh heroin// Công
an nhân dân.- Số 3780.- Ngày 2/12/2015 - Tr.5+8
Cuộc điện thoại đêm 29, rạng sáng 30-11 của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó
Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, mách bảo tôi,
Công an tỉnh Lào Cai vừa lập thêm một chiến công mới… Và dự cảm của tôi là hoàn
toàn chính xác. Việc bóc gỡ cùng lúc hai đường dây vận chuyển gần 100 bánh heroin
là chiến công mới, đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
(PC47) Công an tỉnh Lào Cai, góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.
Trưởng bản lôi kéo người thân vào đường dây mua bán ma túy
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Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng PC47 Công an tỉnh Lào Cai có thông
tin về đối tượng Vàng Seo Nhà (SN 1978, trú tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai),
một trong những mắt xích trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Băng
nhóm này thường đánh ma túy từ Lào qua Việt Nam, để vận chuyển sang Trung
Quốc tiêu thụ. Sự vắng mặt thường xuyên ở địa phương và việc giàu lên một cách bất
thường của đối tượng nghi vấn, ở vùng đất được coi là nghèo khó nhất của tỉnh Lào
Cai, khiến các trinh sát đặc biệt lưu tâm. Đi sâu nắm tình hình, lực lượng đánh án đã
có những tài liệu, khẳng định những nghi vấn của họ là hoàn toàn có cơ sở… Rõ ràng
nhiều tháng, những trinh sát từng kinh qua nhiều trận đánh làm việc ngày đêm, bí mật
theo sát hành trình của các đối tượng nghi vấn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ xác định chân dung hai đói tượng trong
đường dây là Lý Pá Chai (37 tuổi) và Và A Vinh (tên gọi khác là Và A Tú 22 tuổi),
trú tại bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, Điện Biên. Chai là chú của Vinh, đối
tượng này đồng thời đang giữ chức trưởng bản... nhưng vì lợi nhuận, Chai đã đánh
mất niềm tin của người dân trong bản, cấp ủy và chính quyền địa phương, lôi kéo
cháu vào đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào, qua Điện Biên, Lào
Cai rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh
vi, giấu kín ma túy trong các thùng đựng xăng xe ô tô đã được chia làm 2 khoang…
Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng tìm cách đánh lạc hướng cơ quan điều
tra, chúng cho xe ô tô chạy về hướng Lào Cai, sau đó thì quay lại. Đây là cách để
chúng phát hiện có xe bám theo hay không. Bên cạnh đó, các đối tượng còn lựa
chọn thời điểm vào các ngày, thứ bẩy, chủ nhật hòng tránh sự phát hiện của lực
lượng chức năng…
Cùng thời điểm này, lực lượng trinh sát có thông tin về đường dây vận chuyển
ma túy cũng từ nước ngoài đi qua Lào cai đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Thủ đoạn
của các đối tượng trong đường dây cũng rất tinh vi, chúng cho xe ô tô hoa tiêu, dẫn
đường. Những đối tượng đi trước nghe ngóng tình hình, nếu phát hiện nghi vấn sẽ lập
tức thay đổi cung đường. Danh sách các đối tượng nghi vấn được Phòng PC47 Công
an tỉnh Lào Cai dựng lên gồm: Vừ A Dơ (42 tuổi), Vừ A Dong (28 tuổi) và Hạng A
Chia (31 tuổi đều trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Trong ổ nhóm này, Dơ là kẻ cầm đầu. Không dừng lại ở đó, Dơ lôi kéo người cháu
ruột là Dong, một lái xe và những người thân trong gia đình cùng tham gia vào đường
dây phạm tội. Sau khi nhận lời của một đối tượng ở Lào Cai, Dơ trực tiếp liên lạc với
đối tượng ở Lào, sang địa bàn giáp biên nhận ma túy rồi vận chuyển về Lào Cai với
giá 20 triệu đồng/bánh. Ở vụ án này, các đối tượng cho ma túy vào các túi nilon nhỏ,
sau đó đút từng bánh vào các bình chứa xăng trong xe ô tô. Sau khi nắm bắt quy luật
hoạt động của hai đường dây phạm tội, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc
Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá án.
Sa lưới
Tiết trời những ngày này đỏng đảnh, những đợt gió mùa bất thường tràn về
khiến sinh hoạt của lực lượng trinh sát gặp không ít khó khăn. Những ngày đó, anh em
ăn uống bất thường, bữa ăn chủ yếu là lương khô và nước suối. Ngoài việc theo dõi di
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biến động của các đối tượng đường dây vận chuyển, một tổ trinh sát khác cũng phải
nắm bắt thông tin các đối tượng ở Lào Cai. Ngày 25-11, lực lượng đánh án có thông tin
nhóm đối tượng của Dơ, sẽ vận chuyển một lượng “hàng” lớn vào Lào Cai. Khoảng
16h cùng ngày, lực lượng PC47, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang 3 đối tượng Dơ,
A Dong và Hạng A Chia, thu giữ 37 bánh heroin được cất giấu trên xe ô tô bán tải hiệu
Toyota BKS 29A-162.73. Đấu tranh mở rộng đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng
Công an phát hiện, bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm Ly A Chịa (42 tuổi) và Và A Tà (30
tuổi, cùng địa chỉ trên), thu giữ 34 bánh heroin trên xe ô tô bán tải BKS 29C-595.70
cùng một số tài liệu có liên quan. Chia là đối tượng lôi kéo Chịa và Tà vào đường dây
phạm tội. Trong khi đang củng cố hồ sơ vụ án, thu giữ tổng số 71 bánh heroin, lực
lượng trinh sát có tài liệu Chai và đồng bọn chuẩn bị vận chuyển ma túy qua Lào Cai.
Theo kế hoạch đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, đúng 16h ngày 28-11, lực lượng PC47,
Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang Chai và Vinh khi đang sử dụng ô tô bán tải hiệu
Toyota, BKS 29C-23450 vận chuyển trái phép 26 bánh heroin. Cơ quan Công an cũng
thu giữ 2 điện thoại di động, 5 triệu đồng và một số giấy tờ có liên quan. Gần một đêm
đấu trí với Chai và Vinh, ngày 29-11, lực lượng Công an tiếp tục bắt Vàng Seo Nhà
(27 tuổi, trú tại thôn Sừ Pả Phìn, xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai).
Thủ đoạn của các đối tượng là đưa cả gia đình sang Lào Cai dưới hình thức đi du lịch.
Sau đó, đối tượng của xe ô tô bán tải cất giấu toàn bộ 26 bánh heroin vào trong bình
xăng, nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Như vậy, trong 4 ngày, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công 2 vụ án
bắt 8 đối tượng thu giữ gần 100 bánh heroin, 3 xe ô tô các loại… Việc bóc gỡ thành
công 2 đường dây vận chuyển ma túy góp phần ngăn chặn dòng chảy của cái chết
trắng từ nước ngoài đưa qua Việt Nam đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
027. HOÀNG ANH/ Bắt vụ vận chuyển 60 bánh heroin// Đại đoàn kết.- Số 348.Ngày 14/12/2015 - Tr.2
(ĐĐK) khoảng 13 giờ ngày 11 -12, tại khu vực bản Sốp Hùn, huyện Mường
Mày, tỉnh Phong Sa Li (Lào), lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng tỉnh
Điện Biên và đoàn đặc nhiệm miền bắc (Bộ tư lệnh biên phòng) phối hợp với ngành
chức năng tỉnh Phong Sa Li (Lào) bắt 5 đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy vào
Việt Nam gồm : Thạch Phong (37 tuổi), Thạo Xay Nhạ Chức (40 tuổi), Thạo Phon
(36 tuổi), Thạo Kẹo (26 tuổi) và Nang Phon (30 tuổi), đều có hộ khẩu thường trú tại
tỉnh Phong Sa Li. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 60 bánh Heroin và
một ô tô mang biển số Lào. Bước đầu, các đối tượng, các đối tượng khai nhận đang
dùng ô tô vận chuyển số heroin trên đến khu vực biên giới cửa khẩu Tây Trang tỉnh
Điện Biên để bán. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên và tỉnh Phong Sa Li
đang phối hợp điều tra mở rộng dự án.
028. L.H/ Bắt sống kẻ ôm 19 bánh heroin trốn vào rừng// Pháp luật Việt Nam.Số 357.- Ngày 23/12/2015 - Tr.10
Đối tượng là Ly A Vàng (25 tuổi), trú tại bản Pu Ca Pao, xã Trung Thu, huyện
Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã bị lực lượng phá án mật phục và bắt quả tang tại khu
vực bản Pá Ngam 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên với tang vật là một bao tải chứa
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19 bánh heroin cùng một số tang vật có liên quan. Trước đó, khi thấy lực lượng chức
năng, Vàng đã ôm bao tải heroin chạy thục mạng vào rừng nhưng không thoát.
Khai thác nóng Ly A Vàng, CA bắt khẩn cấp đồng phạm Vàng A Là (24 tuổi),
trú tại bản Phi Yến, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Bước đầu các đối
tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt – Lào. Vụ án đang
được Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh, mở rộng.
029. NG.HÀ/ Điện Biên Khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo// Văn hóa.Số 2715.- Ngày 7/12/2015 - Tr.9
Ban Chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo huyện Mường Ảng vừa tổ chức
đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người cao tuổi, các
đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, cán bộ y, bác sĩ
thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng và Trạm Y tế xã Nặm Lịch và Ẳng Tở đã khám,
cấp thuốc miễn phí (trị giá 150.000 đồng/người) cho 150 người. Cùng với khám và cấp
thuốc, các y bác sĩ còn tuyên truyền, tư vấn, cung cấp những kiến thức về chăm sóc sức
khỏe ban đầu và phòng chống các loại dịch bệnh thường gặp tới người dân.
030. PV/ Chuyển giao 81 lượt kỹ thuật ngoại khoa cho bệnh viện vệ tinh// Nhân
dân.- Số 22005.- Ngày 26/12/2015 - Tr.5
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 25-12 cho biết, sau ba năm triển khai đề án
Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2015 có 81 lượt kỹ thuật ngoại khoa được chuyển
giao cho bảy bệnh viện vệ tinh là bệnh viện đa khoa các tỉnh: Hà Giang, Ninh Bình,
Điện Biên, Thái Bình, Bắc Giang, Lào Cai và Quảng Ninh. Đồng thời tổ chức 12
khóa đào tạo với 220 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của các bệnh viện nêu trên
tham gia. Tất cả các kỹ thuật sau chuyển giao đều triển khai có kết quả tốt, tỷ lệ
người bệnh chuyển tuyến giảm đáng kể. Các trường hợp phức tạp như: tán sỏi nội soi,
phẫu thuật gãy vùng mấu chuyển xương đùi, điều trị bảo tồn chấn thương tạng đặc,
mổ máu tụ trong não... được thực hiện ngay ở bệnh viện tuyến dưới mà không phải
chuyển tiếp lên tuyến trên như trước đây.
031. PV/ Đào tạo bác sĩ trẻ để đưa về các huyện nghèo// Nhân dân.- Số 21999.Ngày 20/12/2015 - Tr.5
Bộ Y tế và Trường đại học Y Hà Nội vừa khai giảng lớp chuyên khoa I (hệ đào
tạo sau đại học) thuộc dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn”.
Tham gia khóa đào tạo có tám bác sĩ trẻ tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học:
Y Hà Nội, Y Dược Thái Bình, Y Dược Hải Phòng thuộc các chuyên ngành: sản phụ
khoa, nội tiết, chẩn đoán hình ảnh, truyền nhiễm, nội khoa. Sau hai năm học, với
chương trình đào tạo có 70% thời gian học là thực hành tại các bệnh viện đầu ngành:
Phụ sản T.Ư, Nội tiết T.Ư, Bệnh Truyền nhiễm T.Ư, các bác sĩ này sẽ về công tác tại
bệnh viện của huyện miền núi, vùng cao: Bảo Lạc và Hà Quảng (Cao Bằng); Mường
Ảng (Điện Biên); Mù Cang Chải (Yên Bái); Mèo Vạc và Hoàng Su Phì (Hà Giang);
Mường Tè (Lai Châu). Khảo sát của Bộ Y tế tại các huyện nghèo cho thấy, nhu cầu
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bác sĩ thuộc 15 chuyên khoa là 599 bác sĩ. Đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận hồ sơ đăng
ký của 95 bác sĩ trẻ mới ra trường phù hợp nguyện vọng với nhu cầu tiếp nhận của
các huyện nghèo.
032. QUỐC HÙNG/ 5 năm thực hiện đề án phát triển giáo dục đối với các dân
tộc rất ít người// Văn hóa.- Số 2722.- Ngày 23/12/2015 - Tr.8+9
Ngày 22.12, Bộ GD&ĐT đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định
số 2123/QĐ của Thủ tướng chính phủ về đề án phát triển giáo dục đối với các
dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015. Tới dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
Uỷ ban Dân tộc Lê Sơn Hải, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng
đại diện Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Sở GD&ĐT 6 tỉnh thực hiện đề án và các cơ
quan liên quan.
Cơ bản hoàn thành các mục tiêu của dự án
Sau 5 năm triển khai, ngành giáo dục cùng các tỉnh thực hiện đề án đã đạt
được những kết quả nhất định. Đề án được áp dụng đối với 9 dân tộc có số dân dưới
4.000 người là: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao
thuộc 6 tỉnh là Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum.
Tính đến tháng 10.2015, các địa phương đã xây dựng được 96 phòng học, 86
phòng công vụ giáo viên và đầu tư đồ dùng thiết bị dạy học cho các trường tiểu học
có học sinh dân tộc rất ít người từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia
giáo dục và đào tạo. So với mục tiêu đặt ra, số phòng học được xây dựng đạt
89,72%, số phòng công vụ giáo viên đạt 77,48%.
Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An hoàn thành 100% việc xây
dựng phòng học, các tỉnh Lai Châu, Kon Tum hoàn thành 100% việc xây dựng nhà
công vụ. Cùng với sự đầu tư của các chương trình, dự án khác, đến nay cơ bản đã
đảm bảo đủ số phòng học, nhà công vụ, trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các điểm
trường tiểu học ở các thôn bản có học sinh các dân tộc rất ít người.
Sau 5 năm thực hiện đề án, tỉ lệ huy động trẻ em, học sinh các dân tộc rất ít
người đến trường tăng, đặc biệt là tỉ lệ huy động trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp. Đến năm
học 2014-2015, tỉ lệ huy động trẻ các dân tộc rất ít người 5 tuổi ra lớp đạt 100%,
cấp tiểu học đạt 99,77%, cấp THCS đạt 98,83%.
Nhiều dân tộc như Cờ Lao, Pu Péo, Bố Y ở Hà Giang, Cống ở Lai Châu, Si La ở
Điện Biên, Brâu ở Kon Tum đã huy động đạt 100% học sinh đến trường ở cả 3 cấp học.
Việc tăng tỉ lệ huy động trẻ em, học sinh dân tộc rất ít người đến trường đã góp phần rất
lớn trong việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ
cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS ở các tỉnh có học sinh các dân tộc rất ít
người. Về chất lượng giáo dục, học sinh các dân tộc rất ít người được học trong các
trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú được học 2 buổi/ngày.
Các nội dung giáo dục đặc thù về văn hóa dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa
truyền thống và hoạt động ngoài giờ lên lớp được tăng cường. Việc dạy tiếng Việt
cho học sinh dân tộc rất ít người đã được chú trọng, chất lượng giáo dục toàn diện
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cho học sinh dân tộc rất ít người đã được nâng lên. Tỉ lệ học sinh dân tộc rất ít người
đạt khá, giỏi tăng. Năm học 2014-2015, tỉ lệ học sinh dân tộc rất ít người cấp tiểu
học hoàn thành về kiến thức đạt 95,9%, tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu về năng lực là 95,4
%, tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu về phẩm chất chiếm 98,4% (theo quy định mới về đánh
giá học sinh tiểu học)...
Tiếp tục thực hiện các giải pháp
Đó là quyết tâm của tất cả các tỉnh thực hiện dự án của Chính phủ. Ông Hoàng
Đức Minh- Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu cho biết, một trong những giải pháp
huy động trẻ em dân tộc rất ít người đến trường là thực hiện quản lý, chỉ đạo công
tác bán trú “ba tập trung”.
Các trường đã khắc phục khó khăn để có nhà ở tập trung cho học sinh, ăn tập
trung và quản lý tập trung với phương châm giúp các em có “6 hơn ở nhà” “ăn ngon
hơn, vui hơn, an toàn hơn, lao động tốt hơn, ở tốt hơn và học tập tốt hơn”.
Đồng thời Lai Châu cũng thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục
phù hợp với điều kiện từng đơn vị, huy động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ
vật tư, huy động nhân dân góp công làm nhà ở bán trú, bếp nấu ăn, nhà ăn cho học
sinh, huy động các tổ chức ủng hộ áo ấm, chăn, đồ dùng học tập cho học sinh...
Đặc biệt, Sở chỉ đạo các trường thường xuyên mời phụ huynh học sinh tới
thăm trường để họ chứng kiến con em được học hành, chăm sóc tốt như thế nào.
Cũng trình bày về giải pháp tiếp tục đề án, ông Đỗ Lê Tín, Phó giám đốc Sở
GD&ĐT Lào Cai cho biết, ngành GD&ĐT Lào Cai tiếp tục tăng cường các hoạt
động giáo dục đặc thù trong trường có học sinh dân tộc Bố Y theo học gắn với yêu
cầu nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho học sinh.
Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc và kiến thức địa
phương, hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và giáo dục
toàn diện cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề
truyền thống và phân luồng cho học sinh dân tộc Bố Y, tăng cường hoạt động lao
động sản xuất cải thiện cuộc sống (lao động vệ sinh trường lớp, khu nội trú, nhà ăn,
khu vệ sinh, trồng cây và chăm sóc cây, trồng rau xanh, nuôi lợn, nuôi cá...); tổ chức
sinh hoạt hướng nghiệp, tư vấn nghề, tham quan, ngoại khoá để tạo sự hứng thú cho
học sinh...
Trong khi đó, ông Văn Trọng Lưu, Phó phòng Giáo dục dân tộc Sở GD&ĐT
Kon Tum nêu giải pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng,
chính sách của Nhà nước đối với đồng bào DTTS nói chung, chính sách hỗ trợ đối
với trẻ em, học sinh, sinh viên cho cộng đồng các dân tộc rất ít người, để nâng cao
nhận thức của người dân, từ đó họ có ý thức chăm lo cho việc học của con em, sử
dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, khuyến khích, động viên con em tham gia học tập
tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông dân tộc nội trú có điều kiện
thuận lợi hơn để học tập và rèn luyện...
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban
Dân tộc đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương thực hiện đề án. Thứ
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trưởng Lê Sơn Hải nhấn mạnh, sau khi nghe phản ánh của các địa phương, đơn vị,
những phần nào thuộc trách nhiệm của UBDT trong chính sách dân tộc nói chung thì
UBDT sẽ tiếp thu và điều chỉnh ngay. Những phần thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành
khác thì UBDT sẽ cùng với Bộ GD&ĐT đóng góp ý kiến làm sao để cùng thực hiện
tốt hơn các chính sách đối với đồng bào dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc rất ít
người nói riêng.
Trong thời gian tới, Uỷ ban Dân tộc sẽ đề nghị Chính phủ chính sách hỗ trợ
toàn diện hơn, mạnh mẽ hơn đối với 16 dân tộc trong các mục tiêu căn bản, trong đó
giáo dục là một thành phần của chính sách, rút kinh nghiệm cho giai đoạn sau góp
phần cải thiện cuộc sống đồng bào dân tộc.
033. VŨ DUNG/ Nâng bước cho học sinh vùng khó khăn, biên giới// Quân đội
nhân dân.- Số 19659.- Ngày 27/12/2015 - Tr.1+2
Nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển, những năm qua, Đảng, Nhà nước
ta đã triển khai nhiều chính sách, chương trình, dự án nhằm hỗ trợ, phát triển
kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giúp hàng vạn học
sinh (HS) đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường, góp phần xóa bỏ đói
nghèo cùng những tập tục lạc hậu suốt bao đời nay.
Gieo chữ giữa đại ngàn
Ai có dịp đặt chân đến các bản làng xa xôi của Tổ quốc đều nhận thấy, hầu hết
khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, cơ sở
hạ tầng thấp kém, tỷ lệ đói nghèo cao, năng lực sản xuất và trình độ dân trí thấp, tập
quán sinh hoạt lạc hậu, tình trạng du canh, du cư còn diễn biến phức tạp. Chính vì
vậy, Quyết định 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Phát
triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người" có ý nghĩa thật đặc biệt đối với đồng
bào dân tộc miền núi. Đề án với mục tiêu tạo điều kiện phát triển về số lượng, nâng
cao chất lượng giáo dục cho trẻ em, HS, sinh viên, góp phần bảo tồn và phát triển bền
vững các dân tộc rất ít người, bổ sung vào đội ngũ cán bộ nguồn phục vụ địa phương,
đất nước. Đề án được áp dụng đối với 9 dân tộc là: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm,
Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao thuộc 6 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai
Châu, Nghệ An, Kon Tum. Sau 5 năm triển khai, đã có 13.655 lượt trẻ em, HS, sinh
viên các dân tộc rất ít người được hưởng chính sách hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 110
tỷ đồng.
Là người con của dân tộc Cống, được thụ hưởng chính sách từ đề án, em Lùng
Thị Nga, bản Lả Chà, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, hiện đang là sinh
viên năm thứ nhất Đại học Tây Bắc, phấn khởi cho biết: "Nếu không có sự hỗ trợ của
đề án, chắc chắn giấc mơ được đến trường của em sẽ bị dang dở. Gia đình em thuộc
diện hộ nghèo của bản. Ngoài việc đi học không tốn kém gì, sau khi thi tốt nghiệp
THPT em còn được địa phương cử đi học đại học theo hệ cử tuyển".
Chia sẻ về đề án này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn
Thị Nghĩa cho biết, sau 5 năm thực hiện, đề án cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề
ra. Cơ sở vật chất: Trường, lớp, trang thiết bị đồ dùng dạy học tại các điểm trường
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có các dân tộc rất ít người được đầu tư xây dựng; năng lực đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên được nâng lên. Nếu trước đây, tỷ lệ huy động HS đến lớp chỉ đạt khoảng
55%-60%, đến năm học 2014-2015, tỷ lệ huy động trẻ dân tộc rất ít người 5 tuổi ra
lớp đạt 100%, cấp tiểu học đạt 99,77%, cấp THCS đạt 98,83%. Đáng chú ý, tỷ lệ bỏ
học của HS dân tộc rất ít người giảm. Năm học 2014-2015, tỷ lệ bỏ học cấp tiểu học
của cả 6 tỉnh là 0,14 %; ở cấp trung học cơ sở là 1%, ở cấp THPT là 1,3%. “Chất
lượng giáo dục cũng được cải thiện, từ chỗ nhiều địa phương không có HS nào vào
được THCS, THPT, trong 5 năm đã có 103 em học trung cấp, 40 em học cử tuyển, 2
em học dự bị đại học và 21 em đỗ thẳng vào đại học, cao đẳng”, Thứ trưởng Nguyễn
Thị Nghĩa nhấn mạnh.
Tâm huyết với sự học nơi rẻo cao, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Thủ
tướng Chính phủ, sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ, ngành Trung ương, sự nỗ
lực, cố gắng của các địa phương, còn có sự đồng hành của những cán bộ, chiến sĩ
Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Trong câu chuyện với Thiếu tá Đoàn Ngọc Báu,
Trưởng ban Thanh niên BĐBP, chúng tôi càng thêm cảm phục trước tình cảm gắn
bó, hết lòng với đồng bào vùng biên giới bằng cả tình thương, trách nhiệm của
người thầy quân hàm xanh. Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống,
cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Quân ủy Trung ương phát động,
tuổi trẻ BĐBP đã xung kích triển khai chương trình “Nâng bước các em tới
trường”. Qua hơn 1 năm triển khai, đã có 1.013 HS, thuộc 40 dân tộc được hỗ trợ
tiền mặt, với mức 500.000 đồng/HS /tháng, đạt tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Bên
cạnh đó, các tổ chức Đoàn trong lực lượng BĐBP cũng đã vận động doanh nghiệp,
nhà hảo tâm xây mới lớp, trường học, củng cố nhà ở giáo viên trên địa bàn biên
giới với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.
Tấm lòng của những người thầy giáo quân hàm xanh không chỉ đong đếm bằng
những con số mà là sự chăm lo tận tình cho các em HS. Trong số hơn 1.000 HS được
các thầy giáo quân hàm xanh đỡ đầu, có những em là người dân tộc thiểu số rất ít
người; một số em mồ côi cả cha lẫn mẹ; có những em mắc bệnh hiểm nghèo… Cảm
thông với những hoàn cảnh đó, 18 em đã được nhận nuôi tại các đồn biên phòng,
được cán bộ, chiến sĩ chăm lo như con. Còn với những HS khác, hằng ngày, hằng
tuần, các đồn thường xuyên cử cán bộ theo dõi, kèm cặp, định hướng học tập cho các
em. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ BĐBP bám bản, bám làng giúp dân phát triển kinh tế,
ổn định cuộc sống trở nên thật gần gũi, góp phần khẳng định anh Bộ đội Cụ Hồ luôn
là điểm tựa vững chắc cho đồng bào nơi phên giậu của Tổ quốc.
Để trẻ em vui đến trường
Tuy nhiên, đại diện các địa phương đang được thụ hưởng hỗ trợ từ đề án giai
đoạn 2010-2015 tỏ ra rất lo lắng khi đề án đến thời điểm kết thúc mà chưa có chính
sách kế cận tiếp tục hỗ trợ học sinh. Các ý kiến cho rằng, vận động HS dân tộc thiểu
số đến trường đã rất khó, riêng với HS dân tộc rất ít người lại càng khó khăn hơn vì
gia đình các em thường sinh sống ở những nơi xa xôi, hiểm trở; tập tục lạc hậu và rất
nghèo, đồng bào chưa có ý thức đầu tư cho giáo dục…, nếu không có hỗ trợ, sẽ có rất
nhiều HS bỏ học.
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Nêu rõ hơn về sự cần thiết phải có chính sách kế cận để hỗ trợ cho các em HS,
ông Nguyễn Phùng Đạt, Phó ban Giáo dục dân tộc, miền núi, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ
An, phân tích: Đối với HS vùng xuôi, vài trăm nghìn không tác động quá nhiều đến
cuộc sống của các em nhưng với HS dân tộc rất ít người, đó là một khoản tiền lớn,
quyết định việc các em có tiếp tục đến trường hay không. Do đó, trong khi chờ Chính
phủ ban hành chính sách mới, ông Nguyễn Phùng Đạt đề xuất Bộ GD-ĐT nên duy trì
hỗ trợ của đề án cho các em học sinh đến hết năm học này. Đồng tình với quan điểm
này, Phó trưởng Phòng Giáo dục dân tộc (Sở GD-ĐT Kon Tum) Văn Trọng Lưu và
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Ka Lăng (Lai Châu)
Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, trẻ em miền núi đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sống ở
những vùng đặc biệt khó khăn, vì vậy, Chính phủ cần mở rộng đối tượng đối với tất
cả trẻ em, HS, sinh viên đồng bào dân tộc miền núi chứ không nên dừng lại ở 9 dân
tộc như trong giai đoạn vừa qua. Có như vậy sẽ không tạo khoảng cách, dẫn đến học
sinh không so bì nhau khi cùng học chung lớp, chung trường.
Chia sẻ về công tác hỗ trợ học sinh dân tộc miền núi trong thời gian tới, Thứ trưởng
Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, Bộ GD-ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho
phép tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, HS, sinh viên các dân tộc
rất ít người theo quy định tại Quyết định 2123/QĐ-TTg cho đến khi có chính sách mới.
Mong muốn Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp
tục xây dựng chính sách hỗ trợ học tập (bao gồm các dân tộc có số dân dưới 10.000 người
theo quy định tại Nghị định 05/2011 /NĐ-CP ngày 14-1-2011 của Chính phủ về công tác
dân tộc) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2016.
034. Điện Biên: Thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học// Trích nguồn báo
Giáo dục và thời đại.- Số 306.- Ngày 23/12/2015 - Tr.7
Sở GD&ĐT đã tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật (KHKT) cấp tỉnh lần thứ 3 dành
cho HS trung học, năm học 2015 – 2016. Tham dự cuộc thi lần này có 98 dự án thuộc 14
lĩnh vực của 37 đơn vị trong đó 27 trường THPT, 10 phòng GD&ĐT và hơn 150 học sinh
tham gia. Với quy mô của cuộc thi lớn hơn nhiều so với những lần thi trước, ngành Giáo
dục và Đào tạo đã trưng tập 56 cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn
vững vàng; 10 cán bộ quản lý, giáo viên là thanh tra cuộc thi. Sau cuộc thi, Ban tổ chức sẽ
chọn 6 sản phẩm tiêu biểu tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia.
035. B.D/ Điểm trường Háng Dù đã có phòng học mới// Lao động.- Số 289.Ngày 14/12/2015 - Tr.2
Sau gần 2 tháng thi công, ngày 12.12, phòng học mới ở điểm trường Háng Dù
thuộc Trường Tiểu học Dân tộc bán trú số 2 Sá Tổng - huyện Mường Chà - tỉnh Điện
Biên đã hoàn thành, kịp bàn giao tới thầy cô giáo và các em học sinh. Vậy là mùa
đông lạnh giá này, học sinh ở bản Háng Dù đã yên cái bụng, ấm cái chân để lắng
nghe thầy cô truyền đạt cái chữ và kiến thức. Nằm trong chương trình "Cùng em đến
trường", đồng hành cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động suốt 3 năm qua, Nhóm từ
thiện Mai Vàng đã nỗ lực vận động kinh phí xây tặng điểm trường vùng cao Háng Dù
lớp học hai gian kiên cố với tổng trị giá tài trợ 65 triệu đồng.
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Điểm trường Háng Dù nằm xa điểm trường trung tâm, muốn vào điểm trường
Háng Dù, mọi người phải đi bộ 4km đường núi, do địa hình phức tạp nên xe máy
hoặc ô tô đều không thể đi được, nhất là vào mùa mưa. Chứng kiến cơ sở vật chất còn
nhiều thiếu thốn, việc học của các em còn nhiều khó khăn, Nhóm từ thiện Mai Vàng
đã quyết định vận động kinh phí trong cán bộ, đoàn viên, nhân viên Công đoàn cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Sacombank – chi nhánh Đông Đô (Hà Nội).
Trước đó, nhân dịp khai giảng năm học mới, Nhóm từ thiện Mai Vàng cũng đã
phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động và Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên
trao tặng 355 phần quà gồm áo ấm, cặp sách, đồ dùng học tập… trị giá hơn 130 triệu
đồng đến học sinh Trường Tiểu học Dân tộc bán trú số 2 Sá Tổng.
Chỉ trong vòng 4 tháng, số tiền Nhóm từ thiện Mai Vàng quyên góp, tài trợ đến
thầy trò Sa Tổng là hơn 200 triệu đồng.
Đón nhận món quà ý nghĩa từ Nhóm từ thiện Mai Vàng, thay mặt chính quyền
địa phương, ông Trang A Lử - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Chà xúc động gửi
lời cảm ơn đến tấm lòng thiện nguyện của Nhóm từ thiện Mai Vàng và sự kết nối ý
nghĩa của Quỹ Tấm Lòng Vàng và Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên. “Trong điều
kiện nguồn lực của địa phương còn nhiều hạn chế, đường sá đi lại khó khăn, huyện
vùng biên Mường Chà vẫn còn nhiều điểm trường học sinh vẫn phải học trong những
căn nhà tranh tre, xuống cấp. Vì vậy, có được sự đầu tư kinh phí để xây tặng các cháu
phòng học khang trang, ấm cúng thế này thực sự rất đáng trân trọng. Những đóng góp
ý nghĩa này không chỉ giúp đồng bào ở Háng Dù yên tâm đưa con tới lớp, tới trường
để học lấy con chữ mà còn nỗ lực cùng địa phương góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục ở vùng sâu biên giới còn nhiều khó khăn”, ông Trang A Lử khẳng định.
Ông Lê Thanh Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên cũng
tặng quà, động viên thầy trò nhà trường. Nhóm từ thiện Mai Vàng cũng tặng học sinh
của điểm trường ủng đi học, tất và kẹo bánh.
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