Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 8/2015
001. VŨ VĂN LIỆU/ Một số giải pháp cơ bản trong xây dựng thế trận lòng dân//
Quân khu 2.- Số 859.- Ngày 6/8/2015 - Tr.7
Quán triệt Nghị quyết TW 8( khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình
hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152 của Chính phủ về
khu vực phòng thủ, có thể khẳng định đây là bước tiếp nối, kế thừa bài học kinh
nghiệm của Đảng ta trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Thực
tiễn công tác lãnh đạo nhiệm vụ QS- QP của quân khu trong thời gian qua đã tập
trung vào xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế và xây dựng tiềm
lực quân sự - an ninh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị ở các cấp ở các địa
phương, taọ môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, từng bước
làm thất bại âm mưu “ diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống
phá ta của các thế lực thù địch.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua phần khuyết điểm được Đảng ủy Quân khu
đánh giá “ Việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý nhà nước về
xây dựng và hoạt động KVPT chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; nền quốc phòng toàn
dân được tăng cường nhưng chưa toàn diện, một số bộ phận cán bộ, đảng viên và
nhân dân nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ; chất
lượng giáo dục QP- AN cho các đối tượng còn hạn chế”. Vì vậy xây dựng thế trận
lòng dân, góp phần xây dựng KVPT được đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm
vụ cần thiết. Để thực hiện tốt nội dung này, cấp ủy, chỉ huy các đơn cần thực hiện
một số nội dung, giải pháp sau:
Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân
dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ
quốc. Đây vừa là nội dung, vừa là giải pháp của xây dựng KVPT, đòi hỏi khi tiến hành
phải tích cực nghiên cứu thực tiễn, đặc điểm tâm lý, trình độ nhận thức của các đối
tượng nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào
có đạo. Từ đó xác định nội dung, phương pháp tiến hành cho phù hợp; tuyên truyền để
nhân dân nhận thức rõ đối tác, đối tượng, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực
thù địch. Công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, chức sắc, chức việc cho các
tôn giáo, già làng, trưởng bản người có uy tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số cần
phải được chú trọng hơn về nội dung và phương pháp tổ chức.
Hai là: Với chức năng “ Đội quân công tác”, các đơn vị cần tập trung xây
dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực lãnh
đạo của cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở, mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị- xã hội hoạt động có nề nếp, hiệu quả.
Chỉ có xây dựng hệ thống chính trị TSVM mới tạo được niềm vui của nhân dân
với Đảng, với chế độ. Thực tiễn những năm qua, Đảng bộ Quân khu đã tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành
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địa phương các cấp thông qua tổ, đội công tác 123, Đội sản xuất các Đoàn KT- QP, tổ
công tác liên ngành, chuyên ngành, tập chung xây dựng cũng cố các xã, bản vùng
sâu, vùng xa biên giới, nơi có tình hình phức tạp; xóa bản trắng đảng viên, xóa bản
chưa có chi bộ; nhiều chi bộ cấp xã từ yếu vươn lên khá… kết quả đó thực sự là chỗ
dựa, niềm tin cho cấp ủy, chính quyền các địa phương và đây cũng chính là điều
kiện, tiền đề phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng KVPT, xây dựng
thế trận lòng dân, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Ba là: Tích cực tham gia phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, xóa đói giảm
nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tham gia có
hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và các cuộc vận
động lớn của Đảng, Nhà nước và các địa phương: Với đặc thù địa bàn Quân khu tỷ lệ
đói nghèo cao(21,2 %), cơ sở hạ tầng còn thấp kém thì việc phát huy vai trò của “ Đội
quân sản xuất” trong thời kỳ đổi mới rất quan trọng. Trong đó cần phát huy tốt vai trò
của các Đoàn KT- QP; thực hiện chương trình quân, dân y kết hợp, xây dựng các mô
hình giúp dân xóa đói giảm nghèo; chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế
cao, tích cực tham gia phong trào “ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”
làm cho bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều thay đổi, chính là giúp dân tin vào
Đảng, Nhà nước; chấp hành chủ trương chính sách của Đảng nhằm xây dựng thế trận
chính sách của Đảng nhằm xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Bốn là: Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương: Đây là
giải pháp cơ bản, quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp
phải tập chung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT thực hiện nhiệm vụ QS- QP, làm nòng cốt
giữ gìn trật tự an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, phòng chống
thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tập chung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của
LLVT để xử lý kịp thời, hiệu quả của các tình huống về quốc phòng, an ninh tạo cơ
sở xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Năm là: Chăm lo xây dựng, cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vững mạnh
đồng lòng với lợi ích quốc gia dân tộc: Trên địa bàn Quân khu các thế lực thù địch
vẫn còn tồn tại việc lôi kéo, tập hợp quần chúng chống phá ta từ cơ sở hòng chia rẽ,
gây mất lòng tin của nhân vào Đảng, chế độ. Do đó xây dựng khối đại đoàn kết dân
tộc là điều kiện, là nhân tố quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đồng
thời phải thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời và
thỏa mãn những bức xúc của nhân dân, tạo sự đoàn kết thống nhất để mọi công dân
tự giác, có trách nhiệm xây dựng cũng cố thế trận lòng dân.
002. ĐỖ QUANG KHẢI/ Đảng bộ Bộ chỉ huy Biờn phũng tỉnh Điện Biờn: Đại hội
lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 - 2020// Quân khu 2.- Số 860.- Ngày 13/8/2015 - Tr.3
Ngày 02 và 03/8, Đảng bộ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức: Đại
hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ (2015 – 2020 ). Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó
tư lệnh Quân khu đã dự Đại hội.
Nhiệm kỳ 2010 -2015, Đảng bộ BĐBP tỉnh Điện Biên đã quán triệt, nắm vững
các chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, đối ngoại, và
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nhiệm vụ công tác biên phòng. toàn lực lượng đã giữ vững chủ quyền biên giới quốc
gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn khu vực biên giới.
Hàng năm Đơn vị đạt "Vững mạnh toàn diện". trên 83% tổ chức cơ sở đảng
đạt TSVM; bộ đội biên phòng đã sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở 29
xã, 317 thôn bản thuộc 4 huyện nghèo biên giới: Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ
và Điện Biên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Với
những thành tích đã đạt được BĐBP tỉnh Điện Biên vịnh dự được Chủ tịch nước tặng
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 12 tập thể cá nhân được tặng thưởng Huân
chương chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, cùng nhiều danh hiệu và phần
thưởng cao quý. Đại hội bầu 17 đồng chí vào BCH Đảng bộ BĐBP tỉnh.
003. THÀNH LONG/ Hội nghị đại biểu công đoàn cơ sở Kho K79// Quân khu 2.Số 860.- Ngày 13/8/2015 - Tr.2
Công đoàn cơ sở Kho K79, Cục Kỹ thuật Quân khu vừa tổ chức Hội nghị đại
biểu công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012-2017. Dự chỉ đạo Hội nghị có lãnh đạo Cục Kỹ
thuật, đại biểu Ban Công đoàn QK và đại biểu Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên.
Ba năm qua, hoạt động công đoàn cơ sở Kho K79 đã từng bước được đổi mới
cả về nội dung, hình thức; chất lượng hoạt động được nâng cao, mang lại hiệu quả rõ
rệt. Tổ chức công đoàn được kiện toàn và củng cố đủ số lượng, hoạt động theo đúng
chức năng, nhiệm vụ; đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động với tinh
thần trách nhiệm cao; đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
của đơn vị, nhất là triển khai thực hiện các phong trào thi đua, góp phần tích cực
trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Công đoàn cơ sở đã phối, kết
hợp với các tổ chức quần chúng tham gia các hội thi: “Thợ giỏi”, “An toàn vệ sinh
viên giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Nhà kho quân khí tốt”, “Nét đẹp
quân nhân khi tham gia giao thông”, “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Phát
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Công đoàn cơ sở và trên 80 lượt cán
bộ, đoàn viên công đoàn đã được các cấp khen thưởng. Nhiều mô hình phát triển kinh
tế gia đình của đoàn viên công đoàn mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như các
đồng chí Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Anh, Bùi Ngọc Lanh, Cao Quang Ninh,
Nguyễn Văn Chiến, Trần Việt Phú, Trương Việt Thắng, Lê Thanh Bái… Hội nghị đã
thống nhất cao với mục tiêu, phương hướng, với 7 chỉ tiêu cụ thể và 5 nội dung, biện
pháp hoạt động trong thời gian tới.
004. NGUYỄN THÀNH HỮU/ Vị Đại tướng luôn đồng hành cùng dân tộc//
Người cao tuổi.- Số 135.- Ngày 25/8/2015 - Tr.8
Thế kỉ XX với bao biến động, nước Việt Nam chuyển mình trong bão táp của
Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất” và các cuộc chiến tranh giải phóng, chiến
tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy lịch sử đó, có con người đã gắn cả cuộc đời
mình với mỗi bước thăng trầm của cuộc chiến tranh giải phóng, đồng hành cùng dân
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tộc, để tên tuổi còn mãi với đất nước, non sông. Đó là Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ
Nguyên Giáp- Người Anh hùng của dân tộc Việt Nam.
Giữa những ngày Tháng Tám lịch sử này, nhân dân cả nước hướng về Ba Đình,
nơi 70 năm trước, cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng với lời thề độc lập vang dội
non sông....Bằng tấm lòng thành kính nhất, chúng ta hướng về Đại tướng, Tổng Tư
lệnh với sự trân trọng, kính yêu.
Suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, qua các cuộc chiến tranh, trong
những thời khắc lịch sử đặc biệt, hình ảnh ông - vị Thống soái, Tổng Tư lệnh, người
chỉ huy mẫu mực, mẫn cán của quân đội, người học trò tận tụy, trung thành của Chủ
tịch Hồ Chí Minh và “Anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân” luôn toả sáng...
Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ông tuyên bố thành lập
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ. Và Đội đã nhanh chóng
xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trở thành Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
hôm nay. Và với ý chí quyết tâm: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải
kiên quyết giành cho được độc lập”, ông đã cùng lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tổng bộ Việt
Minh ra lệnh Tổng khởi nghĩa và Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước Việt
Nam dân chủ cộng hoà ra đời.
Tháng 12/1946, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy quân đội quốc gia
và dân quân Việt Nam, ông ngày đêm cùng Bộ Tổng chỉ huy và đặc biệt là Mặt trận
Hà Nội, khẩn trương chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến .
Trong đêm 19/12 năm ấy, cùng với lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không
chịu làm nô lệ”, ông đã ra mệnh lệnh lịch sử cho các liên khu, thể hiện ý chí quyết
tâm giữ gìn và bảo vệ đất nước: “Tổ quốc lâm nguy! Giờ chiến đấu đã đến! Tôi hạ
lệnh cho toàn thể bộ đội Vệ quốc và dân quân tự vệ Trung – Nam - Bắc phải nhất tề
đứng dậy, phải xông tới mặt trận, giết giặc cứu nước. Hy sinh chiến đấu đến giọt máu
cuối cùng! Tiêu diệt bọn thực dân Pháp…”.
Trong 60 ngày đêm Hà Nội, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, ông đã sát
cánh cùng cơ quan chỉ huy theo dõi từng trận đánh ở Pháo Đài Láng, Bắc Bộ Phủ,
chợ Đồng Xuân và kịp thời ra lệnh cho Trung đoàn Thủ đô rút khỏi Hà Nội khi đã
chiến đấu ròng rã 60 ngày đêm trong lòng địch.
Ngày 7/5/1954, dân tộc ta đã làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ oai
hùng. Để cùng với toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng vĩ đại đó, vị Tổng Tư
lệnh đã cùng Bộ Thống soái trải qua cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt để quyết định
thay đổi phương châm từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến
chắc”, một thay đổi đưa đến chiến thắng tuyệt đối trong chiến dịch, được coi là quyết
định to lớn và “khó khăn” nhất cuộc đời ông.
Miền Bắc hoàn toàn giải phóng nhưng miền Nam, nửa nước còn chìm đắm
trong đau thương, con đường cách mạng tiếp tục từng phút, từng giờ. Đại tướng,
Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp lại đồng hành cùng dân tộc với quyết tâm giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước. Và với ý chí quyết tâm, với khẩu hiệu: “Tất cả cho
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tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, dân tộc ta đã vùng lên từ Đồng khởi Bến Tre
đến Vạn Tường, Ấp Bắc, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ…
Tháng 12/1972, trong bước đường cùng, Mỹ đưa B-52 đánh phá Hà Nội - Thủ
đô yêu quý của chúng ta. Trong thời khắc lịch sử đó, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp
luôn có mặt tại vị trí chỉ huy của mình trong Tổng hành dinh, cùng cơ quan tham
mưu toàn quân đấu trí với Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ để làm nên một Điện
Biên Phủ thứ hai trong chiến tranh Việt Nam, “Điện Biên Phủ trên không”, hạ gục
máy bay B-52 Mỹ, đánh gục ý chí của giới quân sự Mỹ. Chiến thắng này đã buộc Mỹ
trở lại bàn đàm phán ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở
Việt Nam.
Và mùa Xuân năm 1975, thời khắc lịch sử đã đến, từ Tổng Hành dinh giữa Thủ
đô Hà Nội, bức điện “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ
từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn
thắng” đã được Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho các đơn vị đang tiến vào
chiến trường. Bức điện được “truyền đạt tức khắc đến toàn thể đảng viên, chiến sĩ”
trên các mặt trận như một lời hiệu triệu có sức lay động ghê gớm. Ngày toàn thắng
30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc...
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam,
của ý chí cách mạng Việt Nam được cả thế giới ngưỡng mộ. Ông là học trò xuất
sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ đời đời ghi
nhớ, học tập; vị tướng huyền thoại của Việt Nam, một trong những nhà quân sự tài
giỏi nhất, nhà chiến lược về chiến tranh nhân dân nhưng rất đỗi bình dị, khiêm tốn
trong đời thường.
Suy ngẫm về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, ông khẳng
định: Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm
được giữa thế kỉ XX. Lịch sử ghi nhận công đầu thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ
đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà chiến lược thiên tài, nhà văn hoá kiệt
xuất, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người đồng hành, suốt đời hy sinh
cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, còn mãi trong lòng cán bộ, chiến sĩ, còn mãi
với đồng bào, đồng chí, với quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng. Mong rằng bài
viết này chỉ là giọt nước trong đại dương tình cảm mênh mông mà nhân dân dành cho
Người trong những ngày Tháng Tám lịch sử này.
005. ĐỨC HẠNH/ Cơn lũ đi qua, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng//
Quân khu 2.- Số 860.- Ngày 13/8/2015 - Tr.4
Những ngày vừa qua mưa lớn kéo dài, nước lũ đổ về đã cuốn trôi nhiều tài sản
của nhân dân thị trấn Tuần Giáo. Trong thời điểm hiểm nguy, cán bộ, chiến sỹ LLVT
tỉnh Điện Biên, dân quân tự vệ, công an tỉnh, huyện đã kịp thời có mặt để khắc phục
hậu quả do mưa lũ gây ra. Những việc làm ý nghĩa đó một lần nữa lại tô thắm thêm
tình quân dân ngày một keo sơn gắn bó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng.
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Chúng tôi có mặt tại khối Tân Lập, thị trấn Tuần Giáo chứng kiến hình ảnh cán
bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân thị trấn cùng với bà con nhân dân
đang khơi thông lại hệ thống thoát nước, gia cố lại toàn bộ hệ thống đường sá liên
bản, tuyến đường độc đạo dẫn vào khu dân cư khối Tân Lập đã bị sạt lở sau những
ngày mưa lớn kéo dài. Ông Cà Văn Nọi, Trưởng ban Mặt trận khối Tân Lập, thị trấn
Tuần Giáo kể lại: “Đêm 31-7, rạng sáng ngày 1-8 mưa lớn đã gây ngập lụt trên địa
bàn và làm sạt lở nhiều đất, đá gây ách tắc giao thông, tới thời điểm này có sự giúp
đỡ của Ban CHQS huyện, anh em dân quân thị trấn.
Tuần Giáo và công sức bà con bỏ ra, con đường đã được khắc phục những
chỗ bị sạt lở và đi lại được. Tôi ở đây cũng phải 40 năm mới thấy trận lũ lớn như
vậy”. Anh Lường Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Tuần Giáo cho biết:
“Ngay khi mưa lũ xảy ra, nhận lệnh của Ban CHPC lụt bão huyện, chúng tôi đã huy
động 100% quân số dân quân, chia thành nhiều tổ để cùng với các lực lượng ứng cứu
di chuyển nhân dân, đồ đạc ra khỏi nhà tới vị trí an toàn và khắc phục hậu quả mưa
lũ, ưu tiên cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng như khối Tân Lập, thị trấn Tuần Giáo,
khối Tân Tiến. Tính riêng lực lượng dân thị trấn chúng tôi đã huy động được 534 lượt
giúp nhân dân trên địa bàn”.
Tại khối Tân Tiến, nhiều nhà bị ngập và bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, để lại
hậu quả nặng nề. Gia đình anh Hà Xuân Kiều, cán bộ Ban CHQS huyện chỉ còn lại
xương của ba gian nhà. Toàn bộ tài sản, quân tư trang, đồ dùng cá nhân, lương thực
đều bị lũ cuốn trôi. Anh Kiều kể lại: Rất may là hôm xảy ra lũ tôi đang trực cơ
quan, khi nghe tiếng mọi người kêu có lũ, tôi vội chạy về nhà thì thấy nước đã tràn
vào nhà, tôi chỉ kịp ôm đứa con gái và bị lũ cuốn trôi khoảng 20m thì mắc vào
tường rào nhà bên dưới mới thoát mạng. Nước lên nhanh quá, lại trong đêm không
kịp trở tay, tất cả tài sản hai vợ chồng tích lũy hàng chục năm giờ chỉ còn mỗi căn
nhà 3 gian trống rỗng.
Bà Nguyễn Thị Thơm, khối Tân Tiến năm nay đã ngoài 70 tuổi đang ngồi lật,
phơi từng trang sách cho cháu nội. Đây là “tài sản” lớn nhất của hai bà cháu còn sót
lại sau trận lũ hôm 1-8 vừa qua. Khi được hỏi về trận lũ giọng bà nghẹn ngào: Hôm
đó tôi đang ở bếp nghe thấy tiếng hô “lũ về, lũ về”, tôi vội chạy lên nhà trực bế cháu
nhưng nước ngập ngang bụng, tủ ti vi bị đổ chắn ngang cửa không vào được tôi vội
kêu: “có ai cứu bà cháu tôi với”… Lúc ấy có chú Điền bộ đội lao xuống kéo tôi lên
bờ và quay lại cứu được cháu gái tôi, thật không gì bằng… Chú Điền đã cứu sống
hai bà cháu tôi, tôi chỉ biết nói cảm ơn chú Điền, cảm ơn các chú bộ đội con cháu
Cụ Hồ. Được hỏi về suy nghĩ của mình khi lao xuống dòng nước lũ lớn để cứu hai
bà cháu anh Điền khiêm tốn: “Nếu gặp trường hoàn cảnh này thì ai cũng sẽ hành
động như tôi, lúc đó chỉ biết là mình phải tìm mọi cách tốt nhất, nhanh nhất để cứu
hai bà cháu”.
Gia đình ông Nguyễn Văn Tuần bị ngập toàn bộ nhà kho, 3 tấn cà phê bị hủy
bỏ hoàn toàn cùng một số đồ đạc, vật dụng có giá trị. Khi chứng kiến đồng chí bộ đội
Đỗ Tất Điền lao xuống dòng nước lũ cứu hai bà cháu ông nói: “Khi lũ về chưa biết
điện đã cắt chưa, nhưng nghe tiếng kêu, tôi chưa kịp qua vì dòng lũ chảy quá mạnh
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thì đồng chí Điền bên kia đã lao xuống cứu được hai bà cháu, thật dũng cảm, đúng là
“Bộ đội Cụ Hồ”. Chúng tôi đề nghị cơ quan, thủ trưởng cấp trên khen thưởng, động
viên kịp thời những tấm gương như đồng chí Điền ở huyện đội Tuần Giáo”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Quân, Chủ tịch UBND thị trấn Tuần
Giáo cho biết: “Trong đợt lũ vừa qua, thị trấn ước tính bị thiệt hại trên 3 tỷ đồng,
huyện đã huy động lực lượng dân quân, dự bị động viên và được sự giúp đỡ của Ban
CHQS, công an huyện đã tổ chức khắc phục hậu quả, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp
đỡ nhân dân. Chúng tôi đã nhận được 5 thùng mì tôm, gần 500 tạ gạo, quần áo, chăn
màn kịp thời chuyển đến những gia đình bị thiệt hại”. Thượng tá Lò Văn Món, Phó
chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trao đổi: “Trong đợt lũ Ban CHQS huyện đã huy
động hơn 1.125 lượt cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ trên địa bàn hỗ trợ cứu giúp
nhân dân vùng bị ngập lụt. Đặc biệt, đối với các khối Tân Tiến, Tân Lập và thị trấn
Tuần Giáo”.
Trong thời gian tới, LLVT trên địa bàn huyện sẵn sàng ứng trực theo mệnh
lệnh của cấp trên, tổ chức các tổ công tác bám sát, túc trực 24/24 giờ tại các địa bàn
trọng yếu có thể xảy ra các tình huống nguy hiểm, để kịp thời tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền chỉ đạo, tổ chức ứng phó hiệu quả nhằm đảm an toàn tính mạng, tài sản
cho nhân dân.
006. PHƯƠNG NGUYÊN/ Điện Biên - Lụt núi// Đại đoàn kết.- Số 218.- Ngày
6/8/2015 - Tr.5
Những ngày này, đến Điện Biên, đâu đâu cũng thấy lụt lội và sạt lở đất. Các
thung lũng mà bấy lâu người dân tìm đến định cư nay bỗng trở thành những “chiếc
bát” khổng lồ để chứa nước. “Lụt núi” là cái từ mà những người dân nơi đây dùng để
nói lên những nỗi khổ của mình!
Cô lập vùng chiến khu xưa
Pú Nhung là một trong 18 xã xa xôi hẻo lánh của huyện Tuần Giáo. Đây là quê
hương của Anh hùng thiếu niên dân tộc Vừ A Dính và cũng là một trong những nơi
được coi là vùng chiến khu đầu tiên của tỉnh Điện Biên trong thời kì kháng chiến
chống Thực dân Pháp. Tuy ở nơi cao, nhưng những trận mưa bất thường, theo người
dân là phải 23 năm mới có cũng đã gây lụt lội cho người dân nơi đây.
Nếu như dưới trung tâm huyện Tuần Giáo, mưa lớn gây họa từ ngày 1/8 thì
trên miền cao Pú Nhung này, mưa lớn bắt đầu tập trung từ rạng sáng ngày 2/8 và cho
đến rạng sáng ngày 3/8 thì gần như 7 thôn, bản hiện có của Pú Nhung đều lụt lội, 57
hộ dân bị chìm sâu trong nước. Riêng với xã Đề Chia C, do nằm ở vùng thấp hơn nên
đến nay nước vẫn chưa tiêu thoát hết, buộc nhiều hộ dân lâm cảnh màn trời chiếu đất.
Con đường dài 20 km từ huyện vào Pú Nhung quanh co, khó đi nhưng vào
những ngày mưa gió và sạt lở núi này còn khó đi hơn nữa. Nhiều nền đường xói lở
lòi ra đá sỏi. Tìm vào với bản Đề Chia C trong những ngày này còn vất vả hơn nhiều.
Hiện nay, mưa đã ngớt trên địa bàn xã Pú Nhung, nhiều thôn bản nước đã rút nhưng
tại Đề Chia C do nằm ở vị trí thấp hơn cả nên hiện tại bản vẫn mênh mông nước.
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Đứng từ trên cao nhìn xuống, những mái nhà lóp thóp ngoi lên mặt nước và những
ruộng ngô đang sắp vào mùa thu hoạch vẫn dầm chân trong lũ.
Những ngày đối chọi với nước và di dời gia đình lên đồi dựng tạm lán để ở đã
làm cho ông Sùng Vẳng Hờ sọp đi trông thấy. Nhìn dòng nước mênh mông đang phủ
đến ngấn tấm lợp của các hộ gia đình, ông Hờ cho biết, chưa bao giờ người dân ở đây
nhìn thấy hiện tượng nước chảy ngược bao giờ. Cũng theo ông Hờ, sau nhiều tiếng
mưa to đến bất thường, ông thấy bọn trẻ đi soi cá dưới suối chạy về bảo nước suối
không chảy về xuôi nữa mà chảy ngược vào bản rồi.
Không tin lời bọn trẻ, do mệt nên ông và gia đình đã vùi mình vào trong giấc
ngủ. Rạng sáng ông bỗng thức giấc vì thấy ướt lạnh, biết có chuyện chẳng lành, ông
thả chân xuống giường thì thấy nó kêu tõm trong nước. Hoảng loạn, ông kêu mọi
người; già trẻ lớn bé bế nhau tìm lên quả đồi sau nhà để thoát thân, lúc này nước đã
ngập quá đầu gối. Nghĩ đến cái ăn cho những ngày tới, ông quay lại nhà để lấy ít gạo
thì nước đã ngập lên đến ngang thắt lưng.
Vừa qua, Đoàn công tác Công an tỉnh Điện Biên đã vận chuyển 10 tấn gạo,
mỳ tôm, lương khô và nước uống hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ thuộc các
xã: Pú Nhung, Pú Xi và thị trấn Tuần Giáo (Tuần Giáo). Đoàn công tác cũng cử
một số y, bác sỹ khám bệnh, phát thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân phòng
chống dịch bệnh. Cùng dịp này, Công an tỉnh tăng cường 100 cán bộ, chiến sỹ
giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dựng lại nhà cửa, làm đường, khơi
thông cống rãnh thoát nước, giúp người dân mau chóng ổn định cuộc sống.
Chỉ tay xuống ngôi nhà đang bị nước nhấn chìm, chị Muồng Thị Dậu sụt sùi:
Tài sản đều nằm dưới đấy hết rồi. Ngô này, thóc này đều ở dưới đấy. Nếu nước
không rút nhanh, mấy hôm nữa hỏng là lại đói đấy! Bản Đề Chia C vốn là một bản
định cư của người Mông. Hiện nay trên đây có khoảng 70 hộ gia đình sinh sống
nhưng sau nhiều ngày vẫn còn 10 hộ gia đình với 35 nhân khẩu chìm dưới nước.
Theo ông Vừ Sái Sùng, Chủ tịch xã Pú Nhung thì đây là vùng trũng thấp nhất của
huyện Tuần Giáo. Vì do địa hình này nên nước rút rất chậm.
Theo thống kê đến ngày 5/8/2015, trận mưa chưa từng có trong lịch sử, kéo dài
tới 3 ngày đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã Pú Nhung. Lũ lụt đã làm trên
8,5 tấn thóc gạo và 6,8 tấn ngô bị vùi lấp, cuốn trôi; 4ha ao, hơn 71ha hoa màu bị ảnh
hưởng, trên 2.000 con gia cầm, nhiều vật dụng sinh hoạt bị mưa lũ cuốn trôi; hơn 30
bể nước sinh hoạt bị ngập bùn đất. Tuyến đường từ trung tâm xã đi các bản Tênh Lá,
Trung Dình, Chua Lú, Phiêng Pi xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ô tô, xe máy không thể
lưu thông. Tổng thiệt hại ước hơn 5 tỷ đồng.
Để kịp thời hỗ trợ người dân, khắc phục sự cố lũ lụt, vừa qua huyện Tuần Giáo
đã cử đoàn công tác vào Pú Nhung để giúp bà con trên địa bàn các xã, đặc biệt là
thôn Đề Chia C cứu vớt tài sản và lương thực. Ban đầu, huyện đã trích kinh phí để hỗ
trợ mỗi gia đình trên đây từ 500.000 đồng - 7 triệu đồng/hộ để mua lương thực và ổn
định lại cuộc sống.
Trắng đất Mường Ảng, Nậm Pồ
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Không thiệt hại nặng như Tuần Giáo, nhưng mưa lớn đã xẩy ra sớm hơn tại hai
huyện Mường Ảng, Nậm Pồ cũng đã đem đến những thiệt hại về vật chất và tài sản
cho người dân trong khu vực. Trong 2 ngày 24 – 25-7, mưa lớn đã liên tục diễn ra
trên địa bàn huyện Nậm Pồ cũng đã gây lũ quét, sạt lở tại một số địa bàn dân cư,
khiến 10 nhà dân bị hư hỏng hoàn toàn; 20 ngôi nhà bị tốc mái.
Thiệt hại nặng nề nhất là một số xã có địa hình phức tạp, gần lưu vực sông,
suối, như: Chà Tở, Nậm Khăn, Chà Cang, Pa Tần, Nà Khoa... Ước tính tổng thiệt hại
trên 10 tỷ đồng. Tại Nậm Khăn, một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng
trăm mét khối đất tràn vào trong nhà dân gây ảnh hưởng và hư hại nhà cửa. 10 hộ dân
bị mất nhà phải bố trí tạm thời đến nơi ăn, nghỉ mới.
Riêng khu vực Mường Ảng, theo thống kê, mưa lớn bắt đầu xảy ra, gây lũ lụt
và lũ ống cục bộ bắt đầu từ ngày 29/7 đến ngày 2/8 đã gây thiệt hại ước tính khoảng
255 triệu đồng. Mưa lũ kéo dài bất thường đến gần 4 ngày đã làm cho 6/10 xã là
Xuân Lao, Búng Lao, Ngối Cáy, Nặm Lịch, Ẳng Cang và Ẳng Tở bị ảnh hưởng
nghiêm trọng.
Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là xã Xuân Lao, khi mưa lũ cuốn trôi cây cầu
tạm qua suối Nậm Húa khiến toàn bộ bản Pha Hún và một phần bản Chiềng Xôm
(với tổng cộng 54 hộ, 261 nhân khẩu) bị cô lập với bên ngoài. Mưa lũ khiến 4 hộ tại
bản Co Hón phải di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời gây ngập lụt,
vùi lấp khoảng 8ha lúa ruộng và 2ha thủy sản trên địa bàn xã Xuân Lao.
Mưa lũ cũng làm sạt lở khoảng 150m2 đất, đá tại dốc Bưởi gây ách tắc giao
thông trong nhiều giờ. Mưa với lượng nước quá lớn cũng đã làm sạt ta luy âm, ta luy
dương vào 3 nhà dân tại xã Búng Lao và Ngối Cáy, gây ngập lụt, vùi lấp khoảng
7,5ha lúa ruộng trên địa bàn 4 xã: Búng Lao, Nặm Lịch, Ẳng Cang và Ẳng Tở.
Để khắc phục khó khăn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã chỉ đạo cho các
huyện huy động lực lượng, triển khai nhiều biện pháp để giúp dân. Xây dựng phương
án di dời khẩn cấp người, tài sản nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an
toàn. Huy động lực lượng, phương tiện thu dọn, san lấp đất, đá tại điểm ách tắc để
đảm bảo an toàn giao thông.
Chỉ trong vòng hơn 10 năm, thiên tai đã nhiều lần đưa đến hậu quả nặng nề
cho tỉnh Điện Biên.
Năm 2002, lũ ống xảy ra trên địa bàn xã Mường Báng làm chết 1 người, vùi
lấp hàng chục ha lúa và hoa màu.
Ngày 17/4/2007, trận gió lốc cùng mưa lớn xảy ra tại thôn Huổi Loóng (
Huổi Só, Tủa Chùa) làm hàng chục nhà dân tốc mái, sập đổ, 6 người chết và
bị thương.
Rạng sáng 5/9/2013, cũng tại Tủa Chùa, trận mưa lũ được coi là lớn nhất
trong vòng 20 năm trở lại đã phá hủy nhiều hạng mục công trình hạ tầng, cuốn
trôi hàng trăm nhà dân, làm chết hàng nghìn gia súc, gia cầm; phá nát trên 200ha
hoa màu các loại.
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007. VIẾT TÔN/ Cần bố trí vốn nhanh mở đường tránh đèo Ma Thì Hồ-QL 12,
Điện Biên// Tin tức.- Số 190.- Ngày 11/8/2015 - Tr.5
Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua,
cung trượt đèo Ma Thì Hồ (Đoạn Km121+350-Km122+800) trên tuyến Quốc lộ 12,
tỉnh Điện Biên đã bị sụt trượt với khối lượng lớn dài 1,45km. Toàn bộ phần nền, mặt
đường bị trôi, trượt xuống ta luy âm với chiều sâu 20m so với cao độ mặt đường cũ.
Khối lượng đất đá sụt trượt khoảng 800.000 m3, gây ách tắc hoàn toàn Quốc lộ 12,
ước thiệt hại trên 12 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đình Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Điện
Biên cho biết: Quốc lộ 12 (QL12) có điểm đầu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai
Châu, điểm cuối tại Km204+163,50 tỉnh Điện Biên. Đây là trục đường huyết mạch
của tỉnh Điện Biên và Lai Châu có vai trò quan trọng trong phục vụ giao thương phát
triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh của khu vực Tây Bắc.
Được biết, đoạn tuyến từ Km120 - Km127 tuyến vượt đèo Ma Thì Hồ đi qua
cung trượt cổ lớn (Km121 - Km123) đã xuống cấp nhiều năm nay. Trong quá trình
nghiên cứu, ngành GTVT Điện Biên đã phát hiện ra tính phức tạp, nguy cơ mất an
toàn giao thông rất lớn. Chính vì đây là tuyến đường huyết mạch giao thông vùng
Tây Bắc nên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã cho phép nghiên cứu
tuyến tránh hoàn toàn cung trượt cổ này và bổ sung vào Dự án QL12 (Km102 Km139+650) theo Quyết định số 1959/QĐ-BGTVT ngày 1/6/2015 của Bộ GTVT.
Tuy nhiên, đến nay đoạn tuyến vẫn chưa triển khai thi công, nguyên nhân chủ yếu do
vốn bố trí cho dự án còn hạn chế, cầm chừng.
“Để khắc phục giao thông tạm thời, ngày 3/8 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã
có Công điện số 28/CĐ-TCĐBVN gửi Sở GTVT Điện Biên về việc phân luồng đảm
bảo giao thông và thi công đường tạm để đảm bảo giao thông tạm thời. Tuy nhiên,
tuyến đường tạm này vẫn nằm trên vùng mặt trượt nên để bảo đảm an toàn giao thông
toàn tuyến rất cần có đường tránh mới”, ông Nguyễn Đình Giang khẳng định. Để
đảm bảo giao thông bền vững, an toàn trên tuyến QL12, tỉnh Điện Biên mong muốn
Chính phủ sớm cho thi công ngay đoạn tuyến tránh hoàn toàn cung trượt cổ đèo Ma
Thì Hồ (Km120 - Km127) đã được Bộ GTVT phê duyệt.
Đánh giá rõ tầm quan trọng của tuyến QL12, ngày 10/8 Bộ GTVT đã có văn
bản số 10388/BGTVT-KHĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung 100 tỷ
đồng từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2015 nhằm thực hiện dự án
QL12 (Km102 - Km139+650), tỉnh Điện Biên để thi công gấp đoạn tuyến Km120 Km127 tránh hoàn toàn cung trượt cổ đã bị sạt lở đảm bảo an toàn giao thông trong
mùa mưa lũ.
Việc sớm cấp vốn cho Dự án đảm bảo giao thông tuyến huyết mạch về quốc
phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên tuyến QL12 là điều hết
sức cần thiết. Tỉnh Điện Biên đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm
quan tâm giải quyết để việc thi công Dự án cải tạo, nâng cấp QL 12 đặc biệt là đoạn
tuyến Km120 - Km127 tránh hoàn toàn cung trượt cổ đèo Ma Thì Hồ đã bị sạt lở, đẩy
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nhanh tiến độ và sớm hoàn thành góp phần đảm bảo an toàn giao thông bền vững,
đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc
phòng của một tỉnh miền núi biên giới.
008. TRỊNH XUÂN TƯ/ Ngày 9/8, Huyện Tuần Giáo đã hoàn thành,
đưa vào sử dụng cầu phao thay thế cầu treo bản Hiệu// Báo Tin tức.- Số 189.Ngày 10/8/2015 - Tr.13
Cây cầu duy nhất nối 4 bản với trung tâm xã Chiềng Sinh (huyện Tuần Giáo
Điện Biên) bị hư hỏng nặng do mưa lũ 1/8 vừa qua.
Cầu phao được triển khai từ ngày 6/8, sau 3 ngày đã hoàn thành. Cầu phao
được làm bằng tre và các thùng phuy nhựa, toàn thân cầu được giằng néo bằng dây
thép. Cầu có chiều dài 25m, rộng 2,5m, phục vụ người dân đi lại bằng xe máy, xe đạp
và đi bộ trong thời gian sửa chữa cầu treo bản Hiệu.
Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo Lò Văn Hoàn cho biết, việc dựng cầu phao
tạm thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn xã Chiềng Sinh; trách việc
người dân bất chấp nguy hiểm đi qua cầu treo bản Hiệu đang bị hư hỏng nặng. Trong
thời gian này, huyện Tuần Giáo cũng tiến hành sửa chữa cầu treo bản Hiệu, dự kiến
sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng.
Cầu treo bản Hiệu là chiếc cầu vắt qua suối Nậm Hua, nối hai xã Chiềng Đông
và Chiềng Sinh của huyện Tuần Giáo,tỉnh Điện Biên. Trận mưa lũ ở Tuần Giáo vừa
qua, đã làm hư hỏng nặng cầu treo bản Hiệu, cuốn trôi đường dẫn, làm trụ cầu trơ
móng, mặt cầu bị nghiêng. Cầu bị hư hỏng khiến cho cuộc sống của gần 700 hộ dân
tại xã Chiềng Sinh gặp nhiều khó khăn.
009. TRẦN HUY/ Đẩy lùi tai nạn từ những cách làm thiết thực// Công an Nhân
dân, số 3657 ngày 1/8/2015 - Tr.3
Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Tây Bắc đã có
những chuyển biến tích cực. Các tiêu chí về tai nạn giao thông đã giảm đáng kể. Có
được kết quả này cũng nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó không thể
không kể đến lực lượng Cảnh sát giao thông - những “sắc nắng” trên đường.
Tuần tra đêm cùng CSGT Tây Bắc
Đêm ở Điện Biên ập xuống thật nhanh. Loáng một cái, khắp các đỉnh đèo, vạt
rừng đã đen kịt. Trung tá Vũ Hồng Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT
Công an tỉnh Điện Biên tâm sự: Khác với các địa bàn khác, do địa hình ¾ là đồi núi.
Hệ thống đường đèo quanh co, khúc khuỷu, chỉ một chút bất cẩn, tai nạn giao thông
sẽ xảy ra. Thế nên, đơn vị luôn xác định việc tuần tra lưu động, nhắc nhở tài xế xe
khách chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ là nhiệm vụ thường xuyên góp
phần đảm bảo TTATGT trên tuyến.
20h, bóng tối mỗi lúc một dày hơn. Tại Km 62- QL279, huyện Điện Biên,
muỗi rừng không ngừng “tấn công” các thành viên trong Tổ công tác do Trung tá
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Vũ Hồng Tuấn làm tổ trưởng. Chiếc xe giường nằm chạy tuyến Điện Biên – Mỹ
Đình mang BKS 27B-000.73 giảm tốc độ, tấp vào lề đường theo sự chỉ dẫn của Tổ
công tác.
Trung tá Tuấn thao tác kiểm tra, nhắc nhở tài xế tuân thủ các quy định về
TTATGT như: không phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn đường… đặc biệt lưu ý khi đi qua
các đèo Tằng Quái, Pha Đin… cua gấp khúc. Tài xế Trần Xuân Cường, SN 1964, ở
TP Điện Biên Phủ rất chú ý lắng nghe chỉ dẫn này.
Một đêm trực cùng Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên, tôi
được chứng kiến hơn chục lượt tài xế xe khách giường nằm chạy đi các tỉnh, thành:
Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình… được nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định về
TTATGT. Trước đây, toàn tuyến chỉ có vài đầu xe thì nay đã có trên 100 xe khách
giường nằm chạy về đêm. Đường đèo quanh co, hiểm trở không còn vắng lặng khi
mật độ xe khách giường nằm hoạt động khá nhộn nhịp về đêm. Hoạt động tuần tra
của các Tổ công tác lực lượng CSGT về đêm đem lại hiệu quả cao trong việc “răn”
tài xế chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Điện
Biên cho hay, để đảm bảo TTATGT trên tuyến về đêm, Phòng luôn duy trì các Tổ
công tác tuần tra chia làm 2 ca. Ca 1, từ 18h - 21h; ca 2: từ 21h đến rạng sáng ngày
hôm sau. Các Tổ công tác có nhiệm vụ tuần tra nhắc nhở, tuyên truyền các phương
tiện tham gia giao thông (chủ yếu xe khách giường nằm) cũng như xử lý kịp thời các
sự cố phát sinh trên tuyến.
Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Trưởng phòng CSGT – Công an tỉnh Sơn La cũng
cho rằng, việc nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền “răn đe” tài xế thông qua
quá trình tuần tra đêm là một trong những yếu tố kéo giảm vi phạm, TNGT trong thời
gian qua.
Hiệu quả từ những lần “bám” cơ sở
Là những địa bàn miền núi có đến trên 80% người dân là bà con các dân tộc
thiểu số, dân trí còn thấp, thế nên công tác đảm bảo TTATGT trên cơ sở tuyên
truyền, nâng cao nhận thức cho bà con tại các tỉnh Tây Bắc được xác định là trọng
tâm xuyên suốt.
Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La tỏ ra khá
tâm đắc khi kể về hiệu quả bước đầu của cách làm “bám” cơ sở để tuyên truyền, nâng
cao ý thức cho người dân của đơn vị. Đó là không chỉ trực tiếp tuần tra, phổ biến Luật
Giao thông trên tuyến, lực lượng CSGT Công an tỉnh còn trực tiếp cử cán bộ xuống
tận các điểm trường học, bản làng, phiên chợ vùng cao…
Trong những lần “bám” cơ sở này, anh em trong đơn vị đều truyền tải nội dung
tuyên truyền về tác hại của rượu bia khi điều khiển phương tiện, về hậu quả đau lòng
do TNGT gây ra... bằng 3 thứ tiếng “Kinh – Mông – Thái”, rồi phát đĩa VCD cho các
em học sinh, bà con về xem lại…
“Nhân các buổi họp chợ, trong trường học, họp dòng họ, tụ tập đông người…,
việc tuyên truyền bằng “3 thứ tiếng” nghe có vẻ giản đơn này mang hiệu quả tốt.
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Chẳng thế mà cách đây không lâu, khi Tổ công tác của đơn vị xuống Trường THPT
Chiềng Sinh để tuyên truyền đã thu hút được gần 1.000 thầy, trò nhà trường tham
gia”, Đại tá Nguyễn Xuân Hà cho biết thêm.
Đánh giá của Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho thấy, từ năm 2014 đến
nay, lực lượng CSGT đã xuống cơ sở tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật 91
buổi với sự tham gia của 27.700 lượt người. Đồng thời tổ chức ký cam kết cho trên
1.586 hộ dân, doanh nghiệp không vi phạm TTATGT đường bộ. Kết quả, trong thời
gian này, tình hình TTATGT trên địa bàn đã giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết
và số người bị thương).
Thói quen, những tập tục có từ nhiều đời này của bà con các dân tộc thiểu số
trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc ảnh hưởng đến tình trạng vi phạm giao thông đường bộ.
Do vậy, công tác tuyên truyền pháp luật để người dân thực hiện một cách hài hòa
giữa luật pháp với tập tục, không để xảy ra tình trạng “nhờn” luật phải được các cán
bộ CSGT thực hiện một cách có hiệu quả.
Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương, từ nhiều năm qua, đơn vị đã có nhiều
giải pháp đổi mới nội dung và hình thức công tác tuyên truyền. Đơn cử, nếu trước
đây, lực lượng CSGT mời bà con lên trung tâm xã để tuyên truyền thì nay, các Tổ
công tác đã xuống tận các bản, chợ phiên, trường học…, phổ biến kiến thức pháp luật
về ATGT.
010. CHU QUỐC HÙNG/ “Báo động đỏ” nạn phá rừng ở Điện Biên// Tin tức.Số 187.- Ngày 7/8/2015 - Tr.9
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết theo số liệu điều tra chưa chính thức, tỉnh
Điện Biên đã mất khoảng 22.000 ha rừng trong thời gian qua. Còn lực lượng kiểm
lâm và người dân huyện Mường Nhé (Điện Biên) thừa nhận, họ đã kiệt sức và đơn
độc trong cuộc chiến chống lại nạn phá rừng của những người dân di cư tự do.
Chặt phá giữa ban ngày
Có mặt tại khe Chí Xé thuộc bản Phứ Ma, xã Lenh Su Sìn, huyện Mường Nhé,
phóng viên bàng hoàng trước việc những triền núi dài ngút mắt trước kia là rừng, giờ
chỉ còn là đám lúa nương thưa thớt mọc dưới đám cây rừng đã cháy trụi chỉ còn trơ
thân. Có nơi cây bị chặt xuống rồi mới đốt, mặt đất vẫn còn những thân cây ngổn
ngang cháy đen lẫn trong đám lúa. Có những triền núi, cả ngàn thân cây bị đốt cháy
trụi cành vẫn còn đứng sừng sững.
Ông Sừng Go Lồng, Trưởng bản Phứ Ma cho biết: Bản có 49 hộ người dân tộc
Hà Nhì sống lâu đời bên những cánh rừng này. Từ năm 2011, xuất hiện 36 hộ dân di
cư tự do đến lập bản Cà Là Pá gần đó. Đến nay, số hộ di cư tự do ở bản này đã lên tới
350 hộ, họ phá hết rừng trong khu vực để làm nương. Từ 1.000 ha rừng mà bản Phứ
Ma được giao quản lý, giờ chỉ còn 350 ha. Trước đây họ còn chặt trộm, bây giờ họ
công khai chặt phá giữa ban ngày. Khi dân bản cùng lực lượng kiểm lâm đến ngăn
chặn, họ kéo 50 - 60 người đến áp đảo. Có cán bộ kiểm lâm còn bị dọa hành hung,
riêng ông đã 3 lần họ đến tận nhà dọa đánh.
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Ông Lò Văn Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Nhé chỉ tay ra phía
những cánh rừng mới bị triệt hạ đầu năm nay nói: Chúng tôi đã kiệt sức rồi, cả huyện
chỉ có 22 cán bộ kiểm lâm, tính ra mỗi kiểm lâm quản lý tới 5.000 ha, trong khi theo
qui định chỉ 500 - 1.000 ha. Những người di dân tự do đến đây phá rừng, trước họ
dùng cưa máy phá rừng vào ban đêm, giờ thì ban ngày họ vào rừng phát thực bì dưới
gốc, chờ khô rồi đốt cả cánh rừng vẫn còn xanh tốt. Lực lượng quá mỏng, lại không
có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Hạt Kiểm lâm có lập biên bản xử lý vài
người thì họ kéo cả gần trăm người ra áp đảo...
Theo trích lục Biểu tổng hợp che phủ rừng năm 2010, Lenh Su Sìn có hơn
11.000 ha rừng tự nhiên, đến nay chỉ còn chưa đầy 8.000 ha, vậy trong 5 năm đã có
trên 3.000 ha rừng bị mất. Nhưng theo báo cáo của chính quyền địa phương thì Lenh
Su Sìn chỉ mất 285 ha rừng.
Không chỉ rừng ở tận bản Phứ Ma bị tàn phá, mà ngay tại cánh rừng ở khe
Huổi Háng, Huổi Phi Nhặc trước mặt thị trấn huyện Mường Nhé đã có tới 147 ha bị
triệt phá, chủ yếu từ năm 2014 đến nay.
Ông Ma Công Sít, người bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé cho biết: Đây là
diện tích rừng phòng hộ đã giao cho bản quản lý. Ban đầu chỉ một vài hộ dân di cư tự
do vào rừng dựng lán, chúng tôi báo chính quyền xã nhưng không thấy giải quyết.
Mấy hôm sau đó họ bắt đầu phá rừng làm nương, dân bản chúng tôi đến ngăn cản thì
họ bỏ đi. Khi chúng tôi vừa đi khỏi, thì hàng chục người lại lao vào chặt phá. Nếu
chính quyền kiên quyết đuổi họ ra khỏi rừng ngay từ đầu thì rừng đã không bị tàn phá
như vậy...
Tìm hiểu về vấn đề này, sau một hồi né tránh, ông Thào A Dế, Phó Chủ tịch
UBND huyện Mường Nhé khẳng định, diện tích rừng bị phá chủ yếu từ năm 2013
đến nay chỉ có 478 ha. Tuy nhiên, Biểu đồ tổng hợp độ che phủ rừng năm 2010 cho
thấy khi đó, huyện Mường Nhé có tới gần 88.000 ha có rừng, còn số liệu thống kê
đến hết tháng 12/2014 thì tổng diện tích rừng tự nhiên và rừng sản xuất (cao su) của
huyện này chỉ còn trên 72.000 ha. Như vậy trong 5 năm, địa phương này đã mất tới
gần 16.000 ha rừng. Và đó mới chỉ là con số trên báo cáo.
Qua tìm hiểu của phóng viên từ người dân và chính chuyền địa phương,
nguyên nhân chủ yếu của tình trạng phá rừng là do những người dân di cư tự do từ
các tỉnh khác đến. Báo cáo số 172 ngày 15/7/2015 của UBND huyện Mường Nhé cho
thấy: Năm 2012, khi mới chia tách và thành lập, huyện Mường Nhé có gần 33.000
nhân khẩu, nay đã tăng lên trên 38.000 người, đều là số người dân di dịch tự do từ
các tỉnh khác đến. Trong đó điển hình là bản Cà Là Pá, khi mới thành lập chỉ có
khoảng 30 hộ dân, nay đã tăng lên tới 350 hộ với hơn 2.300 nhân khẩu. Vì không có
đất sản xuất, cái đói đã buộc họ phải liều mình phá rừng để sinh tồn.
Trách nhiệm người đứng đầu
Ngày 31/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án 141 “Sắp xếp, ổn
định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2012”. Tiếp
đó ngày 12/1/2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án sắp xếp, ổn định dân cư,
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phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh
Điện Biên đến năm 2015”, gọi tắt là Đề án 79. Mục tiêu của đề án là bố trí sắp xếp,
ổn định đời sống cho gần 11.000 hộ với 62.000 nhân khẩu. Thời gian thực hiện từ
2011- 2015 với tổng nguồn vốn thực hiện là 1.552 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến thời
điểm này, Đề án 79 mới chỉ thực hiện được khoảng 30% khối lượng công việc.
Rừng đã mất, Đề án 79 dù đã sắp hết thời hạn nhưng vẫn còn dang dở, vậy ai
sẽ là người chịu trách nhiệm trước thực trạng trên? Được biết, năm 2014, đã có 7 lượt
với 5 cán bộ kiểm lâm huyện Mường Nhé bị kỷ luật, trong đó có cả Hạt trưởng và
Hạt phó vì những vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Thế nhưng, không
có cán bộ chính quyền, kể cả cán bộ cấp xã phải chịu trách nhiệm?
Về vấn đề này, ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng
định: Việc xem xét phải có quy trình, quan điểm của tỉnh là trách nhiệm đến đâu, sai
phạm đến đâu, xử lý đến đó. Việc này có thể kiểm điểm, nhắc nhở từ sinh hoạt đảng
cho đến chính quyền, chứ chưa đến mức phải xem xét kỷ luật.
Về thực trạng mất rừng ở Điện Biên trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết: Giữ rừng được hay không,
trước hết phải do chính quyền các cấp. Điều này đã được Thủ tướng Chính phủ quy
định rõ trong Quyết định 245/1998/QĐ-TTg về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà
nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp và Quyết định 07/2012/QĐ-TTg Ban
hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Nếu nơi nào để xảy ra phá
rừng nghiêm trọng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Chỉ khi nào các địa
phương, trong đó có Điện Biên, thực hiện đúng tinh thần của Quyết định 07 thì nạn
phá rừng mới được kiểm soát.
Đầu mùa mưa bão năm nay, Điện Biên là một trong những tỉnh chịu hậu
quả lớn của thiên tai. Chỉ trong vòng 4 ngày từ 31/7- 1/8, thiệt hại do mưa lũ tại
địa phương này đã lên tới gần 174 tỷ đồng. Mưa, lũ đổ về bởi thiếu những cánh
rừng phòng hộ ngăn nước, là hệ quả tất yếu của nạn phá rừng.
011. LƯU HIỆP - HÀ LY/ Tan hoang rừng Mường Nhé - Bài 1: Một đêm 3 ha
rừng biến mất// Công an Nhân dân.- Sô 3663.- Ngày 7/8/2015 - Tr.7
8/11 xã của huyện Mường Nhé (Điện Biên), rừng đã bị tàn phá theo cách thức
hết sức tinh vi. Tốc độ phá rừng ở Mường Nhé thực sự khiến chính quyền tỉnh Điện
Biên lo ngại. Gần 500ha rừng ở Mường Nhé đã biến mất như thế nào? Giải pháp nào
để giữ rừng? Báo CAND sẽ phản ánh câu chuyện này qua chuyên đề “Gần 500ha
rừng bị tàn phá - Ai chịu trách nhiệm?”.
Dọc tuyến đường quốc lộ 4H, các xã Chung Chải, Leng Su Sìn, Mường Toong,
Mường Nhé, Nậm Kè, Nậm Vì… chỉ còn là những quả đồi trọc. Những cây gỗ chưa
cháy hết, đổ ngổn ngang trên những nương lúa bắt đầu xanh. Chỉ trong vòng chưa
đầy 3 năm, gần 500ha rừng của Mường Nhé (Điện Biên) đã biến mất.
Tan hoang những cánh rừng
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Một ngày cuối tháng 7, theo chân Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Nhé Lò
Văn Thành, chúng tôi được tận mắt chứng kiến cảnh những cánh rừng xanh tốt bị
chặt phá không thương tiếc. Thân cây nhỏ bị thiêu rụi, thân gỗ lớn bằng cả người ôm
cũng chỉ còn trơ gốc.
Anh Lò Văn Thành chua chát nói: “Cứ sau một đêm, 3ha rừng lại biến mất.
Ban ngày cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra, rừng vẫn còn xanh nhưng chỉ sáng mai quay
lại, rừng đã bị phá tan hoang”. Các điểm nóng về phá rừng tập trung ở 4 xã: Mường
Toong, Mường Nhé, Chung Chải và Leng Su Sìn. Con số thống kê cho thấy, từ năm
2013 đến nay, đã có gần 500ha rừng ở Mường Nhé bị chặt phá.
Cụ thể, năm 2013 xảy ra 157 vụ phá rừng, tổng diện tích rừng bị phá là
210,603ha. Năm 2014, tổng diện tích rừng bị phá là 210,694ha, trong đó xã Leng Su
Sìn là 78,524ha, xã Mường Nhé 31,100ha; xã Chung Chải 11,070ha. Trong 6 tháng
đầu năm 2015, tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. 8/11 xã của
huyện đều xảy ra tình trạng phá rừng với tổng diện tích rừng bị phá lên tới
143,105ha. Tính đến ngày 31/5/2015, diện tích rừng của Mường Nhé còn
72.080,646ha, tỷ lệ che phủ đạt 45,80%.
Leng Su Sìn là một trong những điểm nóng về phá rừng. Trong vòng gần 3
năm, tại xã Leng Su Sìn, lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện 28 vụ phá
rừng trái luật, diện tích thiệt hại lên đến 285,57ha. Nói về cách thức phá rừng ở
Mường Nhé trong thời gian qua, anh Lò Văn Thành cho biết, ban ngày các đối tượng
phát nương dưới tán, ban đêm thì phá rừng bằng cưa máy, mỗi tốp từ 15-30 người,
thậm chí có nhóm lên tới 50 người. Chúng cắt cử người cảnh giới, khi phát hiện thì
sẵn sàng chống lại người thi hành công vụ.
Điển hình như, tháng 3/2015, nhận được tin báo có nhóm người đang chặt phá
rừng tại bản Nà Pán (xã Mường Nhé), Hạt Kiểm lâm Mường Nhé đã cử nhóm cán bộ
xuống kiểm tra. Tuy nhiên, khi các cán bộ kiểm lâm đến nơi, nhóm đối tượng đã
dùng dao, gậy để uy hiếp. “Chúng doạ chém kiểm lâm viên Hoàng Quốc Hưng. Ông
Phó Đức Chung - Bí thư Chi bộ thôn Nà Pán cũng bị chúng kề dao vào cổ” - anh
Thành nói.
Rừng phòng hộ cũng bị chặt phá
Ông Diệp Văn Chính - Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên
Mường Nhé cũng cho biết, tình trạng chặt phá rừng còn xảy ra trong phạm vi khu bảo
tồn. Từ một khu vực rộng lớn, đến nay khu bảo tồn thiên nhiên chỉ còn 45.500ha,
trong đó gần 28.000ha đất có rừng trải dọc biên giới Việt-Lào trên địa phận của 5 xã
Sín Thầu, Chung Chải, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Nậm Kè.
Đây được xem là Khu bảo tồn thiên nhiên có nhiều loại động thực vật quý
hiếm có tên trong Sách đỏ; đồng thời cũng là khu vực rừng đầu nguồn sông Đà phía
Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, đang diễn ra tình trạng người dân trên địa bàn
các xã vùng đệm của Khu bảo tồn mua bán, tranh chấp đất lâm nghiệp để tự ý chuyển
đổi mục đích sử dụng rừng trái phép và chặt phá rừng làm nương rẫy.
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Nổi cộm nhất vẫn là những diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn đã giao cho
cộng đồng quản lý ở các bản Nà Pán, Nậm Là (xã Mường Nhé), bản Đoàn Kết, Nậm
Pắt (xã Chung Chải). Thống kê của Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn huyện Mường Nhé
cho thấy, từ đầu vụ khô hanh đến nay, trên địa bàn vùng đệm giáp ranh với Khu bảo
tồn đã có trên 12/12 điểm cháy rừng, diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra là
33,54ha...
Trong đó, 20ha rừng trạng thái 2a, 2b, rừng hỗn giao tre gỗ đã bị người dân
chặt phá để làm nương rẫy, cũng như nhằm mục đích để khai thác lâm sản. Hiện nay,
ngoài việc chặt phá rừng, nhiều người dân, nhóm hộ còn đánh dấu rừng để khi lực
lượng chức năng không kiểm soát là sẽ tiếp tục chặt phá.
Trong quá trình giữ rừng, các lực lượng chức năng đã bắt được một số đối
tượng vi phạm nhưng việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn, do các đối tượng khai báo
bằng tên và địa chỉ giả. Chính vì vậy, huyện Mường Nhé mới chỉ xử lý được gần
30% trong tổng số 157 vụ chặt phá rừng từ đầu năm đến nay.
012. LƯU HIỆP - HÀ LY/ Bài 2: Ai phá rừng Mường Nhé?// Công an Nhân
dân.- Số 3664.- Ngày 8/7/2015 - Tr.7
“Họ phá rừng rất giỏi. Dân di cư phá rừng vào ban đêm, mỗi thân cây họ chỉ
cưa 1/2, thường cưa ở chân và sườn rừng. Sau một đêm, gió thổi mạnh là cây tự đổ.
Rừng cứ thế mất dần theo chân dân di cư tự do” – anh Lò Văn Thành – Hạt trưởng
Hạt Kiểm lâm Mường Nhé cho biết.
Không có “lâm tặc” chuyên nghiệp
Theo anh Thành, rừng ở Mường Nhé không có gỗ quý, chủ yếu là gỗ tạp nên
không có “lâm tặc” chuyên nghiệp. Các đối tượng phá rừng chủ yếu là người Mông
di cư tự do, phá rừng để làm nương rẫy và lấy gỗ làm nhà. Thời điểm rừng bị tàn phá
nhiều nhất là vào tháng 3-4, khi người dân di cư bắt đầu làm nương rẫy vụ mới.
Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé Thào A Dế cho biết, chỉ trong 6
tháng đầu năm 2015, đã có hơn 143,1058ha rừng bị phá, trong đó thiệt hại nặng
nhất là rừng ở xã Leng Su Sìn với diện tích rừng lên đến 66,7475ha. Các vụ vi phạm
hầu hết đã xác lập được hồ sơ vi phạm theo đúng quy định nhưng chưa phát hiện
được đối tượng. Một số vụ đã phát hiện đối tượng vi phạm nhưng qua điều tra
không xác định được địa chỉ, tên tuổi thật của đối tượng do đối tượng khai báo bằng
tên và địa chỉ giả mạo.
Lý giải nguyên nhân các vụ phá rừng, ông Thào A Dế cho rằng, đó là do tình
trạng di cư tự do của đồng bào người Mông. “Đại đa số các vụ phá rừng khi bị phát
hiện, đối tượng đều thuộc dân di cư tự do, không rõ tên tuổi, địa chỉ, gây khó khăn
trong công tác quản lý, điều tra và bảo vệ rừng. Nhiều địa bàn, rừng sắp bị mất trắng
vì dân di cư tự do. Họ phá rừng để làm nương, chỉ sau 2-3 vụ, đất bạc màu, họ lại kéo
nhau đi nơi khác và lại phá rừng” – ông Thào A Dế nói thêm.
Năm 2012, khi chia tách Mường Nhé thành 2 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ,
dân số huyện Mường Nhé còn 32.977 khẩu. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện
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thực tế có 38.202 khẩu. Số dân di cư tự do đến Mường Nhé chiếm hơn 50%, chủ yếu
là người Mông từ các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai… Diện tích đất sản xuất ngày
càng thiếu dẫn tới đa số người dân di cư tự do tổ chức phá rừng, lấn chiếm đất rừng
để canh tác, sản xuất nương rẫy.
Đặc biệt, tại điểm bản Cà Là Pá (xã Leng Su Sìn), khi mới thành lập bản từ
những năm 2006-2008 chỉ có 30 hộ với hơn 100 khẩu. Đến nay, theo thống kê chưa
đầy đủ, bản có hơn 350 hộ với hơn 2.300 khẩu. Chính áp lực về gia tăng số hộ, số
nhân khẩu này đã kéo theo các hệ lụy về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo
theo đó là tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật.
Anh Vàng Thông Va, 36 tuổi, nhà ở bản Cà Là Pá cho biết, gia đình anh di cư
từ Điện Biên Đông đến Cà Là Pá từ năm 2008-2009. Thấy ở đây đất đai mầu mỡ,
điều kiện khí hậu thuận lợi nên gia đình định cư luôn, không di cư nữa. Đến nay, anh
đã có nhà cửa ổn định, con cái đi học, vợ đi làm nương, còn anh đi làm thợ mộc với
ngày công từ 100-200 nghìn/ngày.
Trước tình trạng phá rừng ở Leng Su Sìn thời gian qua, anh Va cho biết: “Dân
di cư tự do từ nơi khác tới bản khá đông. Họ di cư về đây vài tháng rồi lại đi. Có
nhiều hộ vào sâu trong rừng, lập lán, ngày phát nương, tối đến dùng cưa xăng phá
rừng. Họ phá rất nhanh, mỗi đêm nhiều ha rừng biến mất. Không phải rừng của họ
nên họ phá tràn lan, ảnh hưởng rất lớn tới dân sở tại. Trung bình 1 hộ 5 khẩu thì cần
phải có 5ha mới đủ. Vì nhu cầu của cuộc sống, họ phá rừng để lấy đất canh tác.
Người dân đã định cư ổn định ở bản Cà Là Pá thì bảo vệ rừng rất tốt bởi họ ý thức
được cuộc sống của mình gắn với rừng”.
Mất rừng do lực lượng mỏng
“Rừng đã phá xong rồi. Là lực lượng chuyên trách giữ rừng, chúng tôi đau xót
lắm. Quản lí diện tích rừng trên 72.000 ha nhưng lực lượng kiểm lâm quá mỏng, chỉ
có tất cả 22 người. Theo quy định, mỗi kiểm lâm viên quản lí 1.000 ha rừng. Thế
nhưng, vì không đủ người nên có khu vực, kiểm lâm viên của chúng tôi phải quản lí
trên 10.000 ha, ví dụ như ở xã Mường Nhé. Địa bàn quá rộng khiến nhiều nơi quản lí
không nổi” – anh Thành thừa nhận.
Rừng ở Mường Nhé bị phá trái pháp luật vẫn diễn ra chủ yếu ở khu vực rừng
sản xuất, đặc biệt là các vị trí có rừng giáp ranh với diện tích sản xuất nương rẫy của
nhân dân tại các xã. Mục đích phá rừng trái pháp luật để lấy đất sản xuất phục vụ nhu
cầu sinh sống của hộ gia đình, trồng cây nông nghiệp. Đáng lưu ý là tại các điểm di
cư tự do, người dân thường bị các đối tượng lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền
đạo trái pháp luật và dụ dỗ đồng bào gây rối trật tự, lôi kéo người vượt biên trái phép.
Phụ trách địa bàn nóng là xã Leng Su Sìn, kiểm lâm viên Lù Văn Thanh cho
biết, các đối tượng phá rừng rất tinh vi. Ở một số điểm, người dân lấn chiếm đất bằng
hình thức ken cây cho chết hoặc chặt từng đám nhỏ sau đó trồng xen cây lương thực
trên đất lấn chiếm. Họ thường lợi dụng dịp nghỉ Tết để phá, chủ yếu phá vào ban đêm
để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng. Do đi thành nhóm 30-50 người nên khi
kiểm lâm phát hiện, các đối tượng sẵn sàng chống trả.
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Chính quyền “không biết làm thế nào”?
Chính quyền địa phương có biết việc phá rừng? Câu trả lời là có. “Biết nhưng
không biết làm thế nào” có lẽ là cụm từ chính xác nhất để nói về sự lo lắng và bối rối
của chính quyền huyện Mường Nhé khi làn sóng di cư tự do của người Mông vẫn
nhằm về nơi cực Tây Tổ quốc này.
Một khi việc di cư còn diễn ra thì rừng còn bị tàn phá. Khi cán bộ địa phương
đến vận động họ quay về quê cũ thì họ đưa ra cái lý rằng “tên bắn đi không quay lại”
để tiếp tục ở lại phá rừng và tranh giành đất đai với dân địa phương, tạo ra các mâu
thuẫn. Không ít trường hợp kẻ xấu lợi dụng mâu thuẫn này để tạo thành “điểm nóng”
về tranh chấp đất đai, gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại tá Nguyễn Ngọc Trường - Trưởng
Công an huyện Mường Nhé cho biết, tình trạng di cư tự do vào địa bàn huyện Mường
Nhé vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2013, có 40 hộ với 275 khẩu, năm 2014 có 11 hộ
với 61 khẩu di cư tự do vào Mường Nhé. Trong 2 năm, chính quyền huyện Mường
Nhé đã tiến hành di chuyển 17 hộ di cư tự do với 85 khẩu về nơi xuất cư, nhưng sau
đó nhiều hộ gia đình đã quay trở lại.
Từ tháng 1/2015 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 45 hộ với 193 khẩu
di cư vào địa bàn, UBND huyện và các lực lượng trong huyện đã thành lập nhiều tổ
liên ngành vận động đưa dân về nơi xuất cư. Tuy nhiên, đa số các hộ dân đều cố tình
bỏ trốn hoặc không chấp hành, không thu xếp đồ đạc, lên xe trở về nơi xuất cư. Nhiều
hộ về nơi xuất cư, nhưng sau đó tiếp tục quay trở lại địa bàn huyện Mường Nhé…
Trên nhiều chặng đường của Mường Nhé, chúng tôi bắt gặp nhiều khoảnh rừng
đã bị đốt làm nương rẫy, nhiều nơi dân vẫn đang trong quá trình vừa chặt cây, vừa
làm nương. Nhiều khoảnh rừng lúa nương đã bắt đầu xanh tốt.
Rừng mất, trong khi đó một vài vụ nương đi qua, dân di cư lại bỏ đi tìm vùng
đất mới, nhiều cánh rừng khác tiếp tục rơi vào cảnh tàn phá không thương tiếc. Rừng
Mường Nhé vẫn đang bị tàn phá theo nhiều hình thức khác nhau; hoặc là phá trắng,
hoặc là biến rừng giàu thành rừng nghèo. Trước thực trạng trên, nếu tỉnh Điện Biên
không có biện pháp quyết liệt, ngăn chặn kịp thời thì hàng chục nghìn ha rừng, trong
đó có cả rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé sẽ còn tiếp tục bị xâm hại.
013. LƯU HIỆP - HÀ LY/ Bài cuối: Bài học giữ rừng// Trích nguồn Báo Công
an nhân dân.- Số 3665.- Ngày 9/8/2015 - Tr.7
Rừng đã mất là thực tế đau xót. Nhưng vấn đề lớn hơn đặt ra lúc này là làm
sao có thể giữ rừng khi con người ngày càng sống phụ thuộc hơn vào rừng để mưu
sinh. Giải pháp thì có nhiều nhưng hiểu hiệu nhất vẫn là giao rừng cho người dân tự
quản lý.
Điểm sáng Sín Thầu
Sau gần 80km từ trung tâm huyện Mường Nhé, với những cung đường quanh
co uốn lượn, chúng tôi đến với Sín Thầu, nơi có ngã ba biên giới: Việt Nam- Lào19

Trung Quốc. Nơi đây được coi là điểm sáng trong công tác bảo vệ và giữ gìn rừng
của huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên. Quả không sai, dọc đường từ địa phận Sín
Thầu vào đến ngã ba A Pa Chải, rừng xanh vẫn ngút ngàn, tuyệt đối không có dấu
tích của chặt phá rừng.
Sín Thầu có nghĩa là “ Bản mới”, là nơi ngụ cư gắn kết của người Hà Nhì từ
bao đời nay. Ở Sín Thầu, người dân sống chủ yếu là làm nông nghiệp và sống nhờ
vào rừng nên từ lâu, nên người Hà Nhì ở mỗi bản đã đưa ra những hương ước, quy
ước trong việc giữ rừng để con cháu thực hiện. Trong câu chuyện về hương ước giữ
rừng của người Hà Nhì, bà Pờ Mỳ Lế, Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
Sín Thầu cho biết, Sín Thầu với diện tích hơn 16.571.64 ha, trong đó có 7.500 ha đất
rừng bảo tồn dọc biên giới Việt- Lào. Hiện trên địa bàn đã giao đất cho cộng đồng
dân cư và các hộ đạt 4476.3 ha. Từ bao đời nay, cuộc sống của người Hà Nhì gắn liền
với rừng. Người dân nhận thức được nếu phá rừng thì cuộc sống sẽ bị xáo trộn, lũ lụt,
đất bạc màu, rừng nghèo thì dân mãi sẽ không thoát nghèo được.
Trong khi đó, nguồn lợi từ rừng đem lại cho người dân rất lớn, từ khai thác
thiên nhiên cho đến rừng trồng. Như việc khai thác quả sa nhân từ rừng tự nhiên đã
góp phần tăng thu nhập cho người dân trong vùng. Rừng là nguồn sống, rừng giữ
nước, có rừng không lo bị hạn hán, biến đổi khí hậu…
Trong câu chuyện với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu Pờ Dần Sin cho
biết, những cánh rừng bạt ngàn xanh ngút ngàn như ngày hôm nay, người dân Hà Nhì
đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để giữ gìn, bảo vệ. Cách đâu không lâu, vì
giữ rừng mà một công dân của Sín Thầu đã hy sinh. Gương mặt của ông Pờ Dần Sinh
trở nên trầm lặng, ánh mắt buồn nhìn xa xăm. Ông kể rằng, ngày ấy vào mùa khô
năm 2010, rừng Sín Thầu bị cháy, khắp bản trên, bản dưới bà con kêu gọi nhau ra sức
chiến đấu với giặc lửa để cứu rừng. Sau khi ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt, bà con mới
phát hiện ra xác của Su Sè Hừ, nhà ở Bản Tả Khố Khừ, bị cháy sém bên gốc cổ thụ.
Để ghi nhớ tinh thần anh dũng của người con đất Sín Thầu, nhà nước đã công nhận
Su Sè Hừ là liệt sỹ. Kể từ đó, mỗi người dân Sín Thầu đều nên cao tinh thần trách
nhiệm giữ rừng, bởi đối với họ, mỗi nhành cây, chiếc lá đều thấm đẫm mồ hôi và
máu sương của con em họ. Hằng ngày, họ vào rừng chăm sóc, trông nom từng cây,
đề cao tinh thần cảnh giác khi có người lạ xâm nhập vào địa bàn, ngăn chặn nạn chặt
phá rừng làm rẫy, khai thác gỗ trái phép. Chính vì thế, người Hà Nhì xã Sín Thầu đã
ngăn chặn được nhiều vụ người đồng bào các dân tộc khác di cư tràn lan, ồ ạt để khai
khẩn đất rừng. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng thường xuyên tuyên truyền nâng
cao tinh thần cảnh giác trong dân, cung cấp số điện thoại của cơ quan chức năng để
khi người dân phát hiện đối thượng có dấu hiệu khả nghi thì kịp thời thông báo.
Dòng họ Pờ là dòng họ có tiếng ở đất Sín Thầu. Năm 2009, ông Pờ Dần Sinh
đã mạnh dạn thành lập mô hình dòng họ “3 không” : Không đốt, phá rừng làm rẫy;
không để dân di cư xâm nhập địa bàn; không có người nghiện hút, buôn bán ma túy.
Từ mô hình dòng họ đầu tiên, mô hình nhanh chóng được triển khai ra toàn xã, Sín
Thầu đã trở thành “ xã 3 không” : ” : Không đốt, phá rừng làm rẫy; không để dân di
cư xâm nhập địa bàn; không có người nghiện hút, buôn bán ma túy. Theo ông Pờ Dần
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Sinh, phát triển kinh tế nông nghiệp là chìa khóa để xóa đói giảm nghèo. Xã vận động
nhân dân cải tạo, khai hoang được 25 ha ruộng ven suối để trồng lúa nước, tiến hành
phục hóa để trồng lúa nương, ngô và đậu tương. Người dân cũng mạnh dạn đưa các
giống lúa chất lượng cao IR64, TH1 và bắc thơm vào gieo cấy trên diện tích hơn
158ha, thay thế dần các giống lúa kém chất lượng và giống lúa địa phương. Vì vậy,
năng xuất lúa vụ mùa đạt gần 60 tạ/ha; sản lượng lương thực đạt 500 tấn, bình quân
lương thực đạt 436kg/ người/năm, đã bảo đảm “ cái ăn” cho người dân, đồng thời hạn
chế việc đốt phá rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn hiện có. Từ điều kiện đất đai sẵn có,
nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế với mô hình trang trại, theo hướng sản xuất
hàng hóa. Đến nay, nhiều mô hình kinh tế, chăn nuôi, trồng rừng ở Sín Thầu đã phát
triển mạnh, như hộ gia đình Trang Váng Sinh ở A Pa Chải, được dân bản gọi là “vua
bò”, bởi hiện nay đàn trâu, bò nhà ông Sinh đã có trên 150 con. Hay gia đình Sùng Pì
Sinh có gần 300 con trâu, bò…
Giao rừng cho dân quản lý
Trước thành công về mô hình giữ rừng của xã Sín Thầu, ông Lò Văn Thành,
Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Mường Nhé cho biết: “ Cách tốt nhất để dân giữ rừng là
hãy giao rừng cho dân quản lý”. Tính hết tháng 11/2014, UBND huyện Mường Nhé
đã giao đất, giao rừng tại 11/11 xã với tổng diện tích rừng đã giao đạt 34.484,81 ha;
tổng diện tích đất lâm nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt
34.484,84 ha. Trong đó có 2 chủ rừng là các tổ chức ( Ban quản lý khu bảo tồn thiên
nhiên Mường Nhé và Công ty Cao su Mường Nhé); 74 chủ rừng là cộng đồng dân cư
thôn bản; 9 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Hiện địa phương đã chi trả được tiền
dịch vụ môi trường cho chủ rừng. Do vậy, người dân có ý thức hơn với việc bảo vệ
rừng do mình quản lí.
Có một thực tế, dân di cư tự do không thể sống nhờ rừng một khi rừng đang
nghèo đi và đất rừng đang bị co lại. Rừng cũng không thể yên khi dân chỉ biết dựa
vào rừng. Nghịch lý giữa rừng và người dân xuất phát từ cuộc sống mưu sinh. Dù
rằng, dù rằng cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều
khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước cũng đã quan tâm hỗ trợ thông qua nhiều việc
làm thiết thực. Qua dự án đó, dù chưa thể hết nghèo trong ngày một ngày hai nhưng
người dân sẽ có cuộc sống ổn định, có nhà ở, có đường đi, con cái được đến trường,
ốm đau được chữa bệnh. Cuộc sống đó tốt hơn cuộc sống di cư tự do đến nơi chưa
được đầu tư về cơ sở hạ tầng, chưa có cả đơn vị hành chính.
Rời Sín Thầu trong buổi chiều muộn, dọc ven đường là những cánh rừng được
bảo vệ xanh tốt, chúng tôi tin rằng, rồi đây, chính nguồn lợi từ rừng này sẽ giúp cuộc
sống nơi đây đổi thay.
014. Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái 2015//
Báo Thể Thao.- Số 31.- Ngày 14/8/2015 - Tr.10
Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Tuyên
Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức.
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Tham dự Liên hoan có 16 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên,
Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện
Biên, Lai Châu, Đắc Nông, Lâm Đồng và Đồng Nai. Liên hoan sẽ sẽ diễn ra tại
Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 24-26/9/2015.
Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động như: biểu diễn, giới thiệu
các thể loại hát, múa then, đàn tính; triển lãm về chủ đề “Di sản văn hóa then Tày,
Nùng, Thái Việt Nam”; Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát then,
đàn tính - di sản văn hóa dân tộc Tày, Nùng, Thái”…
Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ V
là dịp để quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh
đất nước, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch, các giá trị di sản văn hóa, cụ thể là
di sản và loại hình nghệ thuật dân gian hát then, đàn tính của các địa phương. Đồng
thời, đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên của các dân tộc Tày,
Nùng, Thái gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, giới thiệu, phát huy những giá trị, những nét
văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc mình.
Liên hoan còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân
gian đặc sắc đã bao đời nay gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái,
góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân các
vùng có nghệ thuật hát then, đàn tính; làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi
trường văn hoá lành mạnh, tiến bộ.
015. N.C/ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu di tích quốc gia Điện Biên Phủ - Pá
Khoang// Thể thao Việt Nam.- Số 33.- Ngày 28/8/2015 - Tr.11
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch
quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên (Khu DLQG) đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Khu DLQG này sẽ trở thành một điểm đến du lịch
hấp dẫn.
Mục tiêu chung của Quy hoạch là đến năm 2020, phát triển Khu du lịch Điện
Biên Phủ - Pá Khoang cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia; phấn
đấu đến năm 2030 thực sự trở thành Khu DLQG với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật
đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh
tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc gắn liền với các giá trị của Di tích
quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Hồ Pá Khoang và Rừng văn hóa - lịch
sử Mường Phăng để đưa Khu DLQG này trở thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến du
lịch qua miền Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội
tỉnh Điện Biên, vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ và cả nước bền vững.
Phấn đấu đến năm 2030 Khu DLQG đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó
khoảng 500 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 5.000 tỷ
đồng vào năm 2030; phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho khoảng 30 nghìn lao
động với khoảng 10 nghìn lao động trực tiếp.
Theo quy hoạch, diện tích khu vực dự kiến phát triển trở thành Khu DLQG là 2.500 ha.
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Định hướng phát triển gồm: Phát triển thị trường khách du lịch; phát triển sản
phẩm du lịch; tổ chức không gian phát triển du lịch; Tổ chức tuyến du lịch...
Trong đó, các sản phẩm du lịch được ưu tiên phát triển là Du lịch lịch sử - văn
hóa; Du lịch sinh thái; Du lịch cộng đồng gắn với các bản dân tộc vùng Tây Bắc; Du
lịch lễ hội, tâm linh; Du lịch thương mại, công vụ ở thành phố Điện Biên Phủ.
Đồng thời, hình thành tuyến du lịch xuyên quốc gia Điện Biên Phủ - Lào và kết
nối với Thái Lan, Myanma và các nước ASEAN khác qua cửa khẩu quốc tế Tây
Trang, cửa khẩu Huổi Puốc Na Son; Mở rộng và nâng cao chất lượng một số tuyến
du lịch liên vùng; phát triển các tuyến nội vùng từ Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá
Khoang đi các điểm du lịch phụ cận trong khu du lịch...
016. ĐĂNG HUỲNH/ Vì sao phong trào cầu lông ở các tỉnh miền núi được đẩy
mạnh?// Báo Lao động.- Số 196.- Ngày 26/8/2015 - Tr.6
Cầu lông là sân chơi rất bổ ích cho CNVCLĐ, tạo ra khí thế cho phong trào
CNVCLĐ, giúp người lao động tập luyện, nâng cao sức khỏe sau giờ làm. Cầu lông
có nội dung chơi đôi, do đó là một môi trường sinh hoạt tập thể, là nơi để CNVCLĐ
tìm hiểu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống. Việc CNVCLĐ tham gia
chơi cầu lông sẽ tạo ra nhiều câu lạc bộ. Điều này sẽ tạo ra một môi trường sinh hoạt
tập thể rất tốt. Hơn nữa, việc tham dự các giải đấu lớn như giải đấu cũng là cơ hội
giúp cho các đơn vị đến từ các LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành... có cơ
hội giao lưu rộng hơn.
017. LÊ VĂN THỰC/ Hạnh phúc với "mối tình điện biên"// Khoa học và đời
sống.- Số 102.- Ngày26/8/2015 - Tr.16
Ông Đặng Ngọc Bích và bà Phạm Thị Cân ở khi 1 xã Xuân Lộc, Thanh Thủy,
Phú Thọ yêu nhau từ những ngày đầu mở chiến dịch Điện Biên. Tình yêu ấy đến bây
giờ 2 ông bà đã sống thọ tuổi 85 mà vẫn mặn mà hạnh phúc.
Năm 1947, Ông Đặng Ngọc Bích được tuyển vào trường Thiếu sinh quân bởi
sự nhanh nhẹn hoạt bát. Sau hai năm học ông được điều về Sư đoàn 308. Trận đánh
đầu tiên ông tham dự là trận đánh Tu Vũ bên bờ Sông Đà. Sau chiến thắng Tu Vũ
ông tiếp tục hành quân tham gia chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, rồi trực tiếp tham gia
chiến dịch Điện Biên. Ở chiến dịch này, tình cờ ông gặp cô gái cùng quê là Phạm Thị
Cân. Hai người yêu nhau, đợi chờ nhau từ ngày ấy. Sau ngày giải phóng Điện Biên,
bà Phạm Thị Cân trở về quê hương sôi nỗi tham gia dân quân du kích và phụ trách
thiếu niên nhi đồng. Còn ông tiếp tục trở lại quân đội. Thư đi, thư về, hai người hò
hẹn đợi chờ. Mãi đến cuối năm 1956 ông Đặng Ngọc Bích được về phép để tổ chức
đám cưới.
Ông bà Bích- Cân có 6 con, 14 cháu và 8 chắt. Những lúc vui ông thường kể
với con cháu: “ngày cưới của bố mẹ đơn giản nhưng vui lắm. Có điều không phải
đưa dâu, đón dâu. “ Cưới rể” mà”. Vì ngày ấy bố bà Cân mất sớm, nhà chỉ có 2 mẹ
con. Sau ngày cưới ông Bích công tác ở xa nên công việc trong nhà đều do bà Phạm
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Thị Cân và mẹ vợ lo toan gánh vác. Điều đáng trân trọng là bà cụ quý con rể như
con đẻ của mình. Ông Bích cũng dành tình cảm cho mẹ vợ như người mẹ mang
nặng đẻ đau ra mình. Chính vì thế, đứa cháu ngoại nào ra đời bà cũng có mặt ở bệnh
viện để đón cháu. Cụ quý con gái, con rể bao nhiêu thì lại càng nâng niu chăm sóc
các cháu bấy nhiêu.
Năm 1982, ông Đặng Ngọc Bích về nghỉ hưu hai ông bà không những dành hết
tất cả tình cảm yêu thương cho nhau sau bao nhiêu năm xa cách mà còn tập trung đầu
tư cho con ăn học và xây dựng cơ sở vật chất. Năm nào cũng thế, cứ đến giỗ bố mẹ
vợ, ông thường chủ động cùng vợ con thắp hương, thay cho lời cảm tạ tấm lòng của
mẹ của cha.
Ông bà rất quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhau. Ông thường bảo “ Phòng
bệnh hơn chữa bệnh” nên ông bà ăn uống sinh hoạt rất điều độ. Bây giờ đã ngoài 80
tuổi mà cả 2 ông bà nước da vẫn hồng hào khỏe mạnh. Sáng chiều nào cũng thấy ông
đi tập thể dục và tháng nào ít nhất cũng một lần thấy ông ngồi trên xe máy đèo bà đi
khám bệnh hoặc đi thăm con cháu. Tình cảm vợ chồng lúc xế chiều với niềm hạnh
phúc vơ bờ của ông bà Bích- Cân thật đáng trân trọng.
018. NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI NAY/ Âm thầm cuộc chiến vùng biên (Kỳ
VIII): Chuyên án 279LL và những kỷ lục không ai muốn lập// Số 583.Ngày 17/8/2015 - Tr.5
Sau những cố gắng triệt phá loại hình tội phạm về ma túy của cơ quan chức
năng, hình thức, cũng như phương thức hoạt động của những kẻ buôn bán, vận
chuyển ma túy đã biến đổi. Bởi thế, đấu tranh với đám tội phạm ngày càng manh
động ấy cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Một chuyên án tại Sơn La có tới năm
giai đoạn, rất thận trọng mà máu của cán bộ, chiến sĩ vẫn phải đổ. Dù vậy, để đảm
bảo an ninh, trật tự nơi biên ải, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma
túy là việc không thể không làm…
Trở lại quá khứ, sau khi điểm nóng Thôm Mòn bị "hạ nhiệt", từ những năm
2005-2006 đến nay, tình hình tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất
ma túy tại địa bàn Sơn La ngày càng trở nên phức tạp. Năm 2006, xuất hiện tình hình
phức tạp về ma túy tại Điện Biên (khu vực cửa khẩu Tây Trang), tỉnh Sơn La đã
thành lập ban chỉ đạo 03, được cơ cấu đến tận cấp cơ sở xã phường.
Những năm gần đây, qua thông bên kia biên giới trinh sát, cơ quan chức năng
nhận định, hoạt động vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào tỉnh vùng cao Tây
Bắc này có những dấu hiệu phức tạp. Sơn La có sáu huyện với hơn 250 km đường
biên tiếp giáp với hai tỉnh của Lào là Hủa Phăn và Luông Phra Băng. Theo đánh giá,
địa bàn ma túy trọng điểm của tuyến biên giới giáp Lào nằm ở hai huyện Mộc Châu
và Vân Hồ.
Tại hai huyện này, hoạt động vận chuyển ma túy diễn ra đặc biệt manh động.
Tội phạm tổ chức thành những toán được trang bị vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống
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trả quyết liệt khi chạm mặt cơ quan chức năng. Từ biên giới tới điểm tập kết "hàng"
khoảng 40 km. Hai địa bàn trọng điểm là hai xã Lóng Luông và Vân Hồ.
Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6- 6-2014, cơ quan chức năng Sơn La
triển khai giai đoạn đầu của chuyên án mang bí số 279 LL nhằm chặn bắt nhóm đối
tượng vận chuyển ma túy có trang bị vũ khí quân dụng, di chuyển trong đêm vào
điểm tập kết. Cụ thể, đêm ấy, nhóm đối tượng sẽ vượt biên giới Lào - Việt vào bản
Lũng Xá, Tà Dê từ đó tập kết "hàng" xuống địa phận Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu,
Hòa Bình). Yêu cầu đặt ra là bắt sống toàn bộ các đối tượng bằng bẫy lưới. Tuy
nhiên, toàn bộ giai đoạn đầu của chuyên án đã bị phá vỡ. Các đối tượng cực kỳ hung
hãn, xả súng liên tục về phía cơ quan chức năng và kịp thời trốn thoát. Qua truy đuổi,
tổ công tác chỉ bắt giữ được hai tên (chuẩn bị đưa ra xét xử), thu 40 bánh heroin.
Giai đoạn hai chuyên án, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Công an Sơn La, đại tá Nguyễn Xuân Trường cho biết, qua thông tin phối hợp với
trinh sát biên phòng Sơn La, ngày 23-7-2014, ta sử dụng chó nghiệp vụ, mai phục,
đánh bắt. Trận chiến đã nổ ra ở xã Thung Cuông, Vân Hồ. Nghe tiếng loa kêu gọi đầu
hàng, một loạt tiếng súng các loại nổ vang. Chó nghiệp vụ có năm con đã chồm lên
khống chế được năm đối tượng. Từng tia lửa đạn sáng lòe trong rừng thẳm. Cả nhóm
25 đối tượng chống trả quyết liệt buộc các lực lượng tham gia chuyên án phải nổ
súng trấn áp. Năm đối tượng bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Trận này, đồng chí Lường Phát
Chiêm hy sinh. Một đồng chí khác bị thương ở đùi. Kết quả trận đánh thu được hai ba
lô chứa 110 bánh heroin và bốn khẩu súng quân dụng.
Tưởng rằng trước hành động truy quét quyết liệt của cơ quan chức năng, các
đối tượng sẽ chùn chân hoặc chuyển phương thức vận chuyển khác. Nhưng chỉ hai
ngày sau, trinh sát cho biết, đám tội phạm lại tổ chức thành đoàn, mang súng, khoác
ba-lô ma túy tiếp tục vận chuyển. Hai tên bị tiêu diệt trước đó khi được đem đi an
táng không hề có người thân đến nhận. Với tội phạm ma túy nơi này, đã dính vào coi
như... chết bỏ!
Trận thứ ba, tháng 9-2014, đích thân Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy Nguyễn Xuân Trường trực tiếp chỉ huy diễn ra tại bản Nà Sàng (xã Chiềng
Xuân, Mộc Châu). Rút kinh nghiệm lần trước, ta không sử dụng chó nghiệp vụ mà
chỉ tập trung đánh vào kinh tế của đối tượng. Trận này, cơ quan chức năng thu giữ 60
bánh heroin, bốn súng (hai khẩu súng quân dụng, hai khẩu săm lếch - đây là loại súng
sử dụng đạn ghém, có tính sát thương cao, đặc biệt trong vòng bán kính 100 m).
Triển khai giai đoạn bốn của chuyên án mang bí số 279 LL, sau quá trình tuần
tra nắm bám hoạt động của nhóm tám đối tượng thường xuyên qua lại hai bên biên
giới, ta triển khai phục kích tại bản Khò Hồng (Chiềng Sơn, Mộc Châu). Điều khiến
cơ quan chức năng không ngờ là, lần này, nhóm đối tượng trên lại sử dụng chó đi mở
đường. Nghe tiếng chó sủa váng, các đối tượng lập tức nổ súng vào điểm phục kích.
Ta nổ súng trấn áp, tiêu diệt một đối tượng. Đám tội phạm bỏ chạy, để lại hiện trường
40 bánh heroin và hai súng quân dụng. Những tưởng, sau trận này, các đối tượng sẽ
giảm hẳn số lượng người và tần suất qua lại, buôn bán ma túy ở hai bên biên giới.
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Cũng từ chuyến tuần tra trinh sát của lực lượng biên phòng Sơn La, giai đoạn
năm của chuyên án mang bí số 279LL được thực hiện. Trận đánh thứ năm được các
đơn vị thuộc Biên phòng, Công an Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công
an phối hợp thực hiện. Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 3-5-2015, tại địa phận bản Khò
Hồng (Chiềng Xuân, Vân Hồ), ta triển khai đánh bắt 28 đối tượng đang gùi ma túy
từ hướng biên giới vào nội địa. Phát hiện có dấu hiệu truy bắt của tổ công tác, các
đối tượng lập tức sử dụng súng quân dụng bắn tía lia để trốn chạy. Để trấn áp đám
tội phạm cực kỳ manh động này, lực lượng chức năng buộc phải nổ súng. Kết quả,
ta tiêu diệt một tên, thu giữ bốn súng quân dụng, tám ba-lô ma túy chứa 160 bánh
heroin.
Tổng kết năm trận đánh trong chuyên án 279LL, có quá nhiều kỷ lục mà có lẽ
những người làm công tác đánh án chẳng ai... muốn lập. Nhiều đối tượng bị tiêu diệt;
số lượng vũ khí quân dụng bị thu giữ lớn; tổng số ma túy bị thu giữ trong năm trận
đánh lên tới 1,8 tấn heroin. Ta cũng bị thiệt hại về người và trang thiết bị. Khi mà các
nhóm đối tượng tỏ ra không hề biết sợ các chuyên án trấn áp, thì cạnh việc truy đuổi,
trấn áp, ta đang tiến hành các trạm kiểm soát nhằm cô lập các điểm tập kết ma túy,
đồng thời đẩy mạnh triển khai những kế hoạch có tiền đề từ kế hoạch 1048. Hy vọng,
các biện pháp đồng bộ của chính quyền sẽ sớm giảm bớt tính phức tạp của hoạt động
ma túy tại vùng biên viễn này.
019. PHAN ĐỨC/ Điện Biên: Bắt 3 đối tượng vận chuyển 1.996 viên ma túy tổng
hợp// Công an nhân dân.- Số 3677.- Ngày 21/8/2015 - Tr.5
Ngày 20.8, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương, Cục Hải quan Điện
Biên cho biết, Chi cục đồng chủ trì phối hợp với Công an huyện Sông Mã triển khai
lực lượng phối hợp đấu tranh phá chuyên án bắt đối tượng mua bán vận chuyển ma
túy. Cụ thể, vào hồi 16h50 ngày 18/8, tại quán ăn nhà nghỉ Chúc Lợi do ông Nguyễn
Văn Lợi làm chủ thuộc bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn
La. Tổ công tác đã phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép các chất
ma túy gồm: Quàng Thị Tiên, Cà Thị Thoại, Cà Văn Bảng (cùng trú tại huyện Sông
Mã, Sơn La). Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ trên giường của Quàng Thị Tiên
trong phòng nhà nghỉ Chúc Lợi 10 túi nilon màu xanh bên trong có 1.976 viên nén
màu hồng, 20 viên nén màu xanh, có tổng trọng lượng là 192,62 gam, kí hiệu WY.
Kiểm tra chi tiết hiện trường, lực lượng tiếp tục thu giữ gói nilon màu trắng, bên
ngoài có chứa 1 cục bột liên kết màu trắng để nền nhà. Qua đấu tranh, các đối tượng
khai nhận, toàn bộ số hàng là 1.996 viên ma túy tổng hợp và 2,1 gam heroin. Hiện vụ
việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
020. NGÂN HÀ/ Cả gan mua bán 5 bánh heroin// Pháp luật Việt Nam.- Số 240.Ngày 28/8/2015 - Tr.9
TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt Mùa A Lậu và Giàng A Sử cùng mức án
chung thân; Hờ A Mua và Quàng Thị Nạn mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “ Mua bán trái
phép chất ma túy”.
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Vào hồi 22h20 ngày 18/9/2014, công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng
chức năng phát hiện, bắt quả tang các bị cáo Mùa A Lậu, Hờ A Mua và Quàng Thị
Nạn đang mua bán trái phép 5 bánh heroin( trọng lượng 1.683,81 gam) và 1 túi ma
túy tổng hợp ( trọng lượng 18,93 gam). Theo lời khai của Lậu, Mua, Nạn, cùng tham
gia mua bán số ma túy trên còn có Giàng A Sử, Sử đã bị bắt khẩn cấp và chịu chung
số phận với các “ chiến hữu”.
021. TRẦN QUANG ĐẠO/ ám ảnh nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em tại Nậm Pồ//
Pháp luật Việt Nam.- Số 243.- Ngày 31/8/2015 - Tr.10
Những năm gần đây, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em trên các tuyến biên giới
tỉnh Điện Biên nói chung và huyện Nậm Pồ nói riêng đang có những diễn biến phức
tạp. Đằng sau thực trạng này là không ít hệ lụy buồn cùng những nỗi đau dai dẳng đối
với gia đình và nạn nhân của tội phạm buôn bán người…
Không biết 100 phụ nữ, trẻ em … đi đâu
Một ngày cuối tháng 8, theo giới thiệu của Công an huyện Nậm Pồ, chúng tôi
tìm đến bản Huổi Khương, xã Vàng Đán, một trong những địa bàn “nóng” về tình
trạng phụ nữ, trẻ em vắng mặt thường xuyên không rõ lý do…
Điều kiện giao thông đi lại khó khăn, bản Huổi Khương có 100% đồng bào
Mông sinh sống với gần 110 hộ gia đình, nhưng chỉ tính riêng từ đầu năm 2015 đến
nay, bản đã có 29 trường hợp là phụ nữ và trẻ em gái được xác định là vắng mặt
không rõ lý do.
Mới đây nhất, đầu tháng 6 vừa qua, 2 em gái Mùa Thị O và Mùa Thị L là cư
dân trong bản đã bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc, trong đó em
Mùa Thị Ông đang học lớp 10 Trường THPT xã Chà Cang.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng, anh Mùa A Sùng, cha đẻ em Mùa
Thị O ngậm ngùi cho biết: “Đêm 2/6 gia đình phát hiện cháu O và cháu L đột ngột
mất tích. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy các cháu. Đến giờ
vẫn chưa biết các cháu ở đâu, sống chết như thế nào”.
Thời gian sau anh Sùng và lực lượng công an đã theo dõi và bắt giữ được 2
đối tượng lừa bán O và L khi chúng tiếp tục dụ dỗ cháu Mùa Thị M, là con gái thứ
2 của anh.
Cũng ở bản Huổi Khương, có không ít gia đình đã rơi vào bi kịch khi con gái
bị lừa bán qua biên giới như gia đình ông Mùa Búa Bảng có 2 con gái bị các đối
tượng dùng thủ đoạn giả vờ yêu đương, hứa tìm kiếm công việc ổn định, thu nhập cao
để lừa lên Lào Cai, sau đó bán sang Trung Quốc…
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây, tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ
em trên tuyến biên giới Nậm Pồ diễn biến khá phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả
về tính chất, mức độ và quy mô phạm tội như việc tổ chức đường dây chặt chẽ, cấu
kết với các đối tượng nước ngoài, tận dụng các mối quan hệ yêu đương nam nữ, quan
hệ dòng tộc, người thân, người quen… để lừa bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.
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Điều đáng báo động là bên cạnh số đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, không ít
phụ nữ từng là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc lấy chồng hoặc làm gái mại dâm,
khi trở về Việt Nam vì hám lợi đã lại trở thành tội phạm lừa bán phụ nữ, trẻ em, kể cả
những người thân quen.
Theo thống kê của Công an huyện Nậm Pồ, đến nay toàn huyện đã có trên 100
phụ nữ, trẻ em vắng mặt thường xuyên không rõ lý do, có 30 phụ nữ, trẻ em được xác
định là bị lừa bán sang Trung Quốc. Tình trạng này tập trung chủ yếu ở các xã Vàng
Đán, Nậm Nhừ, Nà Bủng, Nậm Tin, Nà Hỳ… chiếm trên 70% số trường hợp trong
toàn huyện.
Sự gia tăng đáng báo động
Thực tế tình hình tội phạm buôn bán người trên địa bàn huyện Nậm Pồ thời
gian qua cho thấy tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em còn tiềm ẩn và diễn
biến hết sức phức tạp, các đối tượng thực hiện thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là sự
cấu kết giữa các đối tượng người Việt cư trú ở Trung Quốc và các đối tượng người
địa phương để lừa bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc.
Các đối tượng buôn bán người thường nhắm vào phụ nữ, trẻ em là người dân
tộc thiểu số, ít hiểu biết, nhẹ dạ cả tin để dụ dỗ, lừa gạt. Trong đó, phương thức dụ dỗ
của chúng chủ yếu là thông qua mạng xã hội trên Internet như Facebook, Zalo hay
điện thoại để kết bạn, làm quen, sau đó rủ đi chơi, lừa sang trung Quốc thăm người
thân, đi du lịch hoặc tìm việc làm với công việc nhàn nhã, thu nhập cao…
Thực tế qua các vụ án mua bán người bị phát giác mà nạn nhân may mắn tự
trốn thoát về nước hoặc được giải cứu cho thấy phần lớn nạn nhân sau khi bị lừa
bán thường bị ép lấy chồng người nước ngoài hoặc bị bán vào các động mại dâm;
bị ép phục vụ tình dục cho những du khách nước ngoài hoặc những người đàn ông
bản xứ…
Ngoài việc bị cưỡng bức tình dục, họ còn bị bóc lột sức lao động, nếu chống
đối hay bỏ trốn thì sẽ bị đánh đập, giam cầm, bỏ đói hoặc dọa giết.
Thượng tá Trần Ích Chính, Phó trưởng Công an huyện Nậm Pồ chia sẻ: “Xác
định là địa bàn tiềm ẩn dấu hiệu phức tạp về tệ nạn buôn bán người vì huyện có nhiều
đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là người Mông, trình độ nhận thức còn hạn chế nên
lực lượng công an huyện luôn chủ động, cảnh giác đấu tranh với loại hình tội phạm
nguy hiểm này.
Cùng với các đợt cao điểm phòng chống tội phạm buôn người, chúng tôi còn
đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để giúp người dân nâng cao cảnh giác, tham
gia phát hiện và tố giác tội phạm”.
Rõ ràng, buôn bán người vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết, bởi nó kết thúc với
người này nhưng rất có thể lại bắt đầu với người khác nếu chúng ta không có được
những giải pháp đồng bộ. Không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội ở
địa phương, buôn bán người còn để lại những hậu quả khôn lường, những nỗi đau
dai dẳng cho gia đình và nạn nhân.
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Trước những diễn biến phức tạp của việc buôn bán người, thiết nghĩ để chặn
đứng “vấn nạn” xã hội nguy hiểm này, cần nhiều hơn nữa sự chung tay vào cuộc
mạnh mẽ, quyết liệt của các cơ quan chức năng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
sâu rộng để nâng cao nhận thức cho người dân; đồng thời cũng cần kiên quyết xử lý
nghiêm minh những kẻ bất lương gây nỗi đau cho các gia đình nạn nhân. Có như vậy,
tội phạm buôn bán người mới sớm bị đẩy lùi./.
022. NHƯ NGỌC/ Thiếu nhân lực cản bước bệnh viện vệ tinh// Phụ nữ Việt
Nam.- Số 92.- Ngày 3/8/2015 - Tr.11
Ông Phạm Văn Mẫn, Giám đốc BV Đa khoa Điện Biên, cho rằng tại BV Đa
khoa Điện Biên, các chuyên khoa ngoại, chấn thương chỉnh hình, nội khoa, tim
mạch… Thiếu y, bác sỹ từ nhiều năm qua. Vì vậy, khi triển khai đề án, BV gặp nhiều
khó khăn. Hơn nữa, cơ sở vật chất của BV hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa
bệnh của nhân dân. Đó là chưa kể, số lượng cán bộ có tay nghề cao ít.
Tại Hội nghị Tăng cường đề án BVVT, giảm quá tải BV khu vực miền bắc do
Bộ Y tế tổ chức mới đây, nhiều đại biểu cho rằng, nếu có trang thiết bị y tế, cơ sở vật
chất mà thiếu nguồn nhân lực thì tính hiệu quả không cao, Ngược lại, nhân lực được
đào tạo nhưng chưa có máy móc thì cũng không thể triển khai được.
023. THANH MAI/ Hướng tới xã hội hóa chương trình methadone// Nhân dân.Số 21888.- Ngày 30/8/2015 - Tr.5
Sau gần sáu năm triển khai, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc
phiện bằng methadone tại Việt Nam đã mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, kinh tế và
an ninh xã hội. Đây là cơ sở vững chắc để đạt mục tiêu đến hết năm 2015 sẽ có 80
nghìn người nghiện các chất dạng thuốc phiện tại hơn 40 tỉnh, thành phố được điều trị
bằng methadone, tương đương 42% tổng số người nghiện ma túy trên toàn quốc.
Một vốn bảy lời
Vượt gần 70 km cung đường gập ghềnh sỏi đá, chúng tôi đến xã đặc biệt khó
khăn Ẳng Nưa, huyện Mường Ẳng (Điện Biên). Đi bộ thêm 5 km đường lầy lội vì hai
ngày mưa rả rích, chúng tôi đến nhà anh chị Lò Văn Cường ở bản Cang. Hai vợ
chồng anh đang xới lại mảnh đất sau nhà để tăng gia thêm rau ăn. Một bé trai chừng
tám tuổi và bé gái hơn 10 tuổi chạy quanh khoảng sân lớn nô đùa. Để có khung cảnh
yên bình đó, là cả một sự cố gắng vượt qua chính bản thân để chiến đấu với ma túy.
Anh Cường nhớ lại: Thời gian dính vào hê-rô-in đã bảy năm rồi. Sau ba năm thì phát
hiện nhiễm HIV. Kể từ khi phát hiện bị nhiễm HIV, tôi hoang mang và chán nản,
càng lao vào ma túy. Bệnh tật và ma túy đã cướp đi những phút giây hạnh phúc của
gia đình nhỏ. Tài sản cứ “đội nón” ra đi, làm được đồng nào cũng chỉ để hút, chích
hê-rô-in. Thậm chí có những hôm trong túi không còn tiền mua ma túy, tôi về nhà
đánh đập vợ con lấy tiền để đi thỏa mãn cơn nghiện. Đến một ngày Cường lếch thếch
trở về, thấy hai đứa con đang khóc khản giọng, mặt mũi nhem nhuốc, nói mẹ đang
cấp cứu ở bệnh viện huyện. Vì tuyệt vọng khi bao lần khuyên nhủ chồng không được
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nên người vợ trẻ đã quyên sinh. May mắn, hôm đó bà ngoại lên trông cháu đã kịp
thời phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau hôm đó, tôi đã thức tỉnh và quyết tâm làm lại cuộc đời vì chính bản thân và
gia đình. Được sự giúp đỡ của các bác sĩ Trung tâm y tế huyện Điện Biên, ngoài việc
uống thuốc ARV (thuốc kháng vi-rút), tôi còn được giới thiệu tham gia chương trình
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone. Hiện nay, sức khỏe của
tôi đã ổn định. Ngoài việc uống methadone miễn phí, chúng tôi cũng được vay vốn từ
ngân hàng dành cho hộ gia đình khó khăn và được hướng dẫn đầu tư phát triển mô
hình vườn, ao, chuồng (VAC) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vợ anh Cường, khuôn
mặt ửng hồng hạnh phúc, ôm đứa con trai vào lòng, nuớc mắt rưng rưng nói: “Tôi
không nghĩ gia đình mình có được sự bình yên như hôm nay. Sau bao nhiêu năm
sống trong nước mắt và đau khổ, có những lúc tưởng chừng như không gắng gượng
nổi. Vậy mà, giờ đây chúng tôi đã có cuộc sống yên ổn, kinh tế phát triển, con cái
được học hành, chăm sóc đầy đủ”.
Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên Hoàng Xuân
Chiến cho biết: Điện Biên là một trong những tỉnh, thành phố triển khai mô hình điều
trị methadone từ rất sớm. Tính đến tháng 8-2015, toàn tỉnh hiện có bảy cơ sở, điều trị
cho gần hai nghìn người bệnh. Phần lớn người bệnh đều tuân thủ điều trị tốt và kết
quả rất khả quan. Bên cạnh việc duy trì hoạt động của bảy cơ sở, sắp tới Điện Biên sẽ
triển khai thêm ba cơ sở nữa.
Cục trưởng Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) Nguyễn Hoàng Long cho biết:
Được triển khai từ tháng 5-2008 với sáu trung tâm tại TP Hải Phòng và TP Hồ Chí
Minh. Sau ba năm thí điểm chương trình được mở rộng đến 49 tỉnh, thành phố có tỷ
lệ người nghiện và nhiễm HIV cao như: TP Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hải Phòng,
Thái Nguyên, Thanh Hóa, Điện Biên... với 187 trung tâm, nâng tổng số người được
điều trị lên đến gần 35 nghìn người và tỷ lệ duy trì là 95%. Cái được nhất của điều trị
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone là giảm hoàn toàn nguy cơ lây
nhiễm HIV trong nhóm người nghiện, chích hê-rô-in ra ngoài cộng đồng. Bên cạnh
đó, chất lượng cuộc sống của những người nghiện được cải thiện rõ rệt, với tỷ lệ thất
nghiệp, tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan tới ma túy giảm từ 35,96% xuống 24,1%,
điểm đánh giá sức khỏe thể chất tăng từ 68 đến 75. Ngoài ra, người nghiện hê-rô-in
giảm hoặc ngừng sử dụng hê-rô-in, giảm viêm gan B, C và tử vong do sử dụng quá
liều hê-rô-in; kiềm chế được bản thân, giảm các hành vi phạm pháp; cải thiện tình
trạng sức khỏe; cải thiện và ổn định các mối quan hệ với gia đình và xã hội, có công
việc ổn định hơn và có ích cho cuộc sống. Theo các nghiên cứu trên thế giới một
USD chi cho chương trình methadone, sẽ tiết kiệm được bảy USD cho các vấn đề
khác phát sinh như pháp luật, y tế.
Gỡ khó cho chương trình methadone
Hiện rất nhiều địa phương nhận ra hiệu quả của chương trình methadone, tuy
nhiên việc mở rộng cơ sở điều trị còn rất nhiều khó khăn do kinh phí còn hạn hẹp.
Hai năm gần đây, nguồn tài trợ dành cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS đã bị
cắt giảm và sau năm 2015 sẽ cắt giảm hoàn toàn, vì Việt Nam cơ bản đã kìm hãm
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được số ca nhiễm HIV mới. Trong khi đó, nhu cầu điều trị ở nước ta là rất lớn, còn
hơn 63 nghìn người bệnh đang chờ để được điều trị. Sẽ đáp ứng được khi chương
trình điều trị methadone được mở rộng khắp 63 tỉnh, thành phố. Song, phần lớn các
địa phương hiện đang gặp khó khăn về kinh phí đầu tư cho cơ sở điều trị methadone.
Đáng chú ý, nhiều tỉnh chưa xây dựng được cơ sở điều trị methadone, cho nên những
người có nhu cầu điều trị hằng ngày phải sang tỉnh bên cạnh để lấy thuốc. Để sang
lấy thuốc, một ngày người bệnh đi hàng chục km, cho nên có những người bỏ ngang
không theo đủ chương trình điều trị nên đã quay lại sử dụng
hê-rô-in.
Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, chương trình điều trị nghiện các
chất dạng thuốc phiện bằng methadone là một giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay cho
công cuộc phòng, chống lây nhiễm HIV. Tuy nhiên, thời gian tới, chương trình sẽ
không được cung cấp methadone miễn phí nữa do các nguồn tài trợ từ các tổ chức
quốc tế bị cắt giảm. Để chương trình đạt hiệu quả, chúng ta cần áp dụng mô hình xã
hội hóa tại các cơ sở điều trị. Khi đó, người bệnh hằng ngày sẽ cùng chi trả một phần
kinh phí cho điều trị (hiện nay đã có tỉnh thực hiện theo mô hình này và người bệnh
chi trả khoảng 10 nghìn đồng/ngày). Bên cạnh đó, nên lồng ghép tối đa vào các cơ sở
sẵn có, đó là dạng cơ sở hai trong một hoặc ba trong một, khi vừa xét nghiệm tự
nguyện, vừa điều trị HIV và methadone. Mở rộng cơ sở methadone về cộng đồng,
người tham gia có thể đến cơ sở điều trị gần nơi họ sống và làm việc, như vậy tỷ lệ
tiếp cận được cơ sở điều trị cũng tăng lên. Đáng chú ý, hiện nay, thuốc methadone đã
được sản xuất trong nước, cho nên các địa phương có nhu cầu mở và mở rộng thêm
các cơ sở điều trị cần chủ động dành một phần kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh
cho chương trình điều trị methadone.
024. TRỌNG THỦY/ Vùng cao sẵn sàng cho năm học mới// Báo Tin tức.- Số
193.- Ngày 14/8/2015 - Tr.13
Duy trì được sĩ số học sinh, tăng tỷ lệ học chuyên cần trong năm học ở các
trường vùng cao đã khó khăn, việc vận động học sinh đến trường sau hè còn khó
khăn hơn. Tuy nhiên, với nỗ lực của các thầy cô giáo cùng sự vào cuộc của các cấp
chính quyền, đoàn thể, đến nay cơ sở vật chất đã sẵn sàng, việc huy động học sinh
đến trường đã được rốt ráo thực hiện ngay từ những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8.
Cơ sở vật chất sẵn sàng
Thầy giáo Trần Văn Thùy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn
Bàn (Lào Cai) chia sẻ: Năm học 2015 - 2016, huyện Văn Bàn có trên 20.500 học
sinh, tăng khoảng 500 em so với năm học trước. Ngay từ đầu tháng 8, các trường đã
kiểm tra số lượng sách, vở đảm bảo đủ cho học sinh, tích cực vận động các tập thể, cá
nhân, nhà hảo tâm quyên góp sách, vở cho học sinh. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho
năm học mới, trong dịp hè 2015, các trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã,
tiến hành rà soát và tu sửa phòng học, phòng bán trú, nhà công vụ cho giáo viên, đẩy
nhanh tiến độ thi công một số điểm trường. Mặc dù bậc tiểu học còn trên 70 phòng
học tạm (chiếm 28%) và bậc mầm non còn trên 30 phòng học tạm (chiếm gần 10%),
nhưng cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
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Chỉ được nghỉ hè khoảng 1 tháng, ngay từ giữa tháng 7, các thầy cô giáo
trường tiểu học bán trú Chung Chải, huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã có mặt để huy
động phụ huynh học sinh sửa sang lại phòng học, nhà bán trú và vệ sinh khuôn viên
trường, lớp để sẵn sàng đón học sinh từ ngày 15/8. “Cơ sở vật chất thì đã ổn, nhưng
lo nhất là sách giáo khoa cho học sinh năm nay, nhất là con hộ nghèo, bởi theo quy
định, bắt đầu từ năm học 2015 - 2016, học sinh không được hỗ trợ sách giáo khoa
nữa. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động xin lại sách giáo khoa của học sinh năm trước
để phát lại, nhưng cũng chỉ đảm bảo được 30% sách giáo khoa cho học sinh”, thầy
Phạm Văn Khiêm, Hiệu trưởng trường tiểu học bán trú Chung Chải cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Hải, Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào
tạo (GD&ĐT) huyện Mường Nhé cho biết: Năm học 2015 - 2016, huyện Mường Nhé
dự kiến có khoảng trên 12.000 học sinh của 3 cấp học. Để chuẩn bị cho năm học mới,
ngay sau khi kết thúc năm học 2014 - 2015, Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các
trường tiến hành rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học và triển khai xây
dựng một số phòng học mới. Đồng thời, Phòng cũng phối hợp với chính quyền, nhân
dân và các lực lượng đóng chân trên địa bàn sửa chữa nâng cấp một số phòng học
tạm nhằm đảm bảo có đủ phòng học phục vụ năm học mới, nhất quyết không để xảy
ra tình trạng thiếu phòng học làm ảnh hưởng chất lượng dạy và học trên địa bàn.
Tích cực vận động học sinh ra lớp
Trong những năm gần đây, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ở các trường ở
vùng cao đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là ở một số trường vùng đồng
bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, dịp đầu năm học mới, công tác huy động học sinh ra
lớp ở một số trường vùng cao vẫn là vấn đề nan giải. Lý do vì sau kỳ nghỉ hè, nhiều
học sinh vùng cao có tâm lý “ngại” ra lớp.
Công việc vận động học sinh cũng được trường tiểu học bán trú Chung Chải
triển khai làm 2 đợt: Đợt 1 từ 27 - 31/7, đợt 2, từ 6 - 10/8. “Chúng tôi đã thông báo
lịch học tới tất cả các thôn, bản, đồng thời, phân công mỗi bản 3 giáo viên phối hợp
với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn, bản và người có uy tín đến từng
nhà vận động học sinh đến lớp đúng độ tuổi và đúng ngày. Cũng trong các đợt vận
động này, chúng tôi đã phối hợp với trưởng thôn, bản tổ chức nhiều cuộc họp dân để
tuyên truyền vận động các phụ huynh cho con em đến trường đúng lịch, đúng độ tuổi.
Đồng thời, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ học sinh để các phụ huynh nắm
được”, thầy Khiêm chia sẻ.
Cô giáo Đinh Thị Thoan, trường phổ thông cơ sở huyện Mường Khương (Lào
Cai) kể, thường thì sau kỳ nghỉ hè, học sinh lại không đi học, các thầy, cô giáo lại lặn
lội đến từng nhà vận động và đón học sinh đến lớp. Giáo viên cùng ăn, cùng ở cùng
lên rừng hái măng, bắt cá suối với bà con dân bản. Mọi người vẫn ví von việc vận
động giống như là đi “săn” học trò. Vất vả, nhưng ngày khai giảng thấy các em tựu
trường đông đủ chúng tôi rất vui.
Cũng chính nhờ sự chủ động trong việc vận động học sinh, nên nhiều năm nay
tỷ lệ học sinh đến trường sau hè của trường tiểu học bán trú Chung Chải luôn đạt trên
90%. “Ngày 17/8 tới là ngày học đầu tiên của năm học mới, khi đó chúng tôi sẽ nắm
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được chính xác sĩ số học sinh. Nếu còn em nào chưa đến trường, chúng tôi sẽ tiếp tục
đến tận nhà để vận động. Thông thường, phải khai giảng xong thì học sinh đến trường
mới đầy đủ”, thày Khiêm cho biết.
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