Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 5/2016
001. PV. Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ// Công
an Nhân dân.- Số 3938.- Ngày 08/5/2016 Tr.1+3
Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ
trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 62 năm
Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2016) và đón nhận Huân chương Lao động
hạng Nhất.
Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đại diện lãnh đạo các bộ,
ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân
tỉnh Điện Biên, đại biểu lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, cựu
chiến binh, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Mùa A Sơn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã điểm lại những dấu mốc lịch sử của Chiến dịch
Điện Biên Phủ kéo dài suốt 56 ngày đêm, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu,
chấn động địa cầu”; tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ
thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Đại tướng Võ
Nguyên Giáp, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng tư
lệnh Quân đội, trực tiếp là Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy chiến dịch Điện Biên Phủ,
các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân
dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản anh hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền
thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản
Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn
dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, của quân và dân ta.
Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ, Chiến thắng Điện
Biên Phủ đã giáng đòn quyết định, đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân
hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh,
lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
của Việt Nam; đồng thời phải công nhận độc lập của Lào, Campuchia, rút quân khỏi
3 nước Đông Dương.
Một nửa nước Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, mở ra thời kỳ cách mạng
mới, xây dựng miền Bắc trong hòa bình, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương
lớn, vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến
thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên
cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là chiến
thắng của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, độc lập dân tộc gắn liền với Chủ
nghĩa xã hội; của đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, biết đánh và
biết thắng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dựa vào sức mình là chính, đồng
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thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và
sức mạnh thời đại.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu thủy
chung, son sắt của quân và dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cũng là chiến
thắng chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa
thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới, cổ vũ và góp phần quan trọng vào phong trào
đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.
Tỉnh Điện Biên sau 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là 30 năm thực
hiện công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, mặc dù trong bối
cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các
cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt
được những kết quả tích cực.
Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, bình quân 5 năm 2010-2015 đạt 9,11%/năm;
thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,6 triệu VNĐ, gấp 1,89 lần so với
năm 2010.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng
kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư; bộ mặt đô thị và nhiều vùng dân cư nông thôn
thay đổi đáng kể; các mặt văn hóa-xã hội chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân cải thiện rõ nét.
Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, các tổ
chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, năng lực
lãnh đạo của tổ chức đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự trưởng
thành về mọi mặt.
Chính trị ổn định; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường; quốc phòng-an
ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng. Những thành tựu đó tạo ra những tiền đề
thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh những năm sắp tới.
Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong không khí Đảng bộ,
chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đang
quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh;
phát huy truyền thống và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện
Biên Phủ.
Cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nêu cao ý chí, đồng
tâm, hiệp lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện
và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phấn đấu xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển
trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Nhân dịp này, tỉnh Điện Biên tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng
Nhất, ghi nhận thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc
tỉnh Điện Biên trong công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.
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Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân
trọng trao Bằng chứng nhận và gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ
truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.
Trước khi tham dự lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại
biểu Trung ương, tỉnh Điện Biên đã tới đặt hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ
A1, tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do
của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Cùng ngày Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Điện Biên, kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh, tình hình biên giới, công tác dân tộc, tôn giáo, triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, năm 2015, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn,
thách thức, Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có
nhiều cố gắng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có
chuyển biến tích cực chính trị ổn định, quốc phòng an ninh đảm bảo
quan hệ đối ngoại mở rộng; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục;
công tác dân tộc, tôn giáo, khối đoàn kết các dân tộc được duy trì, củng cố. Công tác
xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Hoạt động văn hóa,
thông tin tập trung tuyên truyền về Đại hội lần thứ XII của Đảng, công tác triển khai
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2016 - 2021...
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và đánh
giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc
và lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã đạt được, đóng góp to lớn vào những thành
tựu chung của cả nước. Đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 - 2020 mà Đại hội lần
thứ XIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng bộ tỉnh
Điện Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tốc độ
tăng trưởng các ngành và lĩnh vực kinh tế, trong đó trọng tâm là phát triển sản xuất
nông nghiệp và dịch vụ; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,
huy động đầu tư từ nhiều nguồn lực; phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo nhu cầu
sinh hoạt văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc; phát triển toàn diện nông
nghiệp đi đôi với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu
tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp; thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông
thôn mới.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng lưu ý, tỉnh Điện Biên cần chú trọng đẩy
mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; khai
thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch. Để thu hút khách trong nước và quốc
3

tế, tỉnh Điện Biên cần quan tâm xây dựng môi trường thân thiện, xây dựng con người
văn minh, có nét văn hóa, bản sắc riêng; đồng thời liên kết các địa danh, tạo thành
chuỗi điểm đến du lịch. Tỉnh Điện Biên cần tập trung xây dựng Đề án “Bảo tồn và
phát huy giá trị lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Điện Biên Phủ, gắn với du lịch
đến năm 2020”. Chủ tịch nước đề nghị, với vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh,
Đảng bộ tỉnh Điện Biên cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh,
quốc phòng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; mở
rộng quan hệ đối ngoại trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu
rộng, như tham gia TPP, Cộng đồng ASEAN... Tỉnh Điện Biên cũng cần chú trọng
làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hệ
thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng
trực bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XiV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016 -2021, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (Bộ công an). Nhân dịp
này, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm tặng quà gia đình ông Phạm Văn Ngân
và ông Đỗ Xuân Nhã ở phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là các
thương binh, cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ./.
002. LÊ DUY HỒNG/ Điện Biên trong tháng 5 này// Quân đội nhân dân.- Số
19803.- Ngày 22/5/2016 - Tr.3
Cùng với các địa phương trong cả nước, những ngày qua, Đảng bộ, chính
quyền và LLVT tỉnh Điện Biên đã và đang gấp rút hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021 diễn ra đúng kế hoạch, an toàn.
Phát huy tinh thần Điện Biên năm xưa
Qua địa phận tỉnh Sơn La, ven Quốc lộ 6, trước mắt chúng tôi là những ngôi
nhà kiên cố mới mọc lên. Trên những đường làng ngõ xóm rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ
chào mừng ngày bầu cử và 126 năm Ngày sinh của Bác. Chúng tôi gặp gỡ, trò
chuyện với những người dân nơi đây và càng thấm thía hơn về nghĩa tình của đồng
bào các dân tộc tỉnh Điện Biên trong những năm khói lửa. Nhắc lại Chiến thắng Điện
Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và cuộc bầu cử lần này, ai ai cũng
hiện rõ niềm tự hào và niềm tin sắt son một lòng với Đảng. Góp vào chiến thắng năm
xưa, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đã không tiếc máu xương, của cải vật chất
huy động cho chiến trường. Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chúng tôi được
biết, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân các dân tộc Tây Bắc đã huy động
7.311 tấn gạo (chiếm 43% tổng số gạo sử dụng tại mặt trận).
Gặp Đại tá Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng và Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Chính
ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh vừa đi kiểm tra
công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các đơn vị, cơ sở trở về, các anh cho biết: Tháng
5 năm nay, cùng với việc lập thành tích chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày chiến
thắng Điện Biên, 126 năm Ngày sinh của Bác, LLVT tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với
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cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng công an, biên phòng và các đơn vị
đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, tổ chức
luyện tập các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ, cháy rừng”. Để thiết thực chào
mừng các sự kiện trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã phát động và tổ chức
thực hiện các phong trào thi đua đột kích như: Đợt thi đua "Tháng hành động cao
điểm" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đợt thi đua
"Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, để Điện Biên phát
triển toàn diện, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các
ngành và LLVT chú trọng xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT), nhất
là tiềm lực về chính trị, tinh thần, gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc
phòng-an ninh (QPAN), ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng. Bộ
CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể tham mưu cho
UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quy hoạch, bố trí dân
cư, tăng cường thế trận QPAN trong KVPT, góp phần xây dựng Điện Biên thành
KVPT vững chắc, ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là yếu tố
quan trọng để công tác triển khai và tổ chức cuộc bầu cử ở địa phương diễn ra đúng
kế hoạch, khách quan, an toàn.
Chung tay góp vào thành công cuộc bầu cử
Là đơn vị chủ lực của Quân khu 2 đứng chân trên địa bàn tỉnh Điện Biên,
những năm qua, Lữ đoàn 82 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa
phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình
hình an ninh chính trị khu vực, biên giới và các hoạt động tôn giáo, di cư trên địa bàn,
giúp dân xóa đói giảm nghèo, yên tâm định canh định cư. Trong những ngày chuẩn bị
công tác bầu cử, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 82 vừa tích cực huấn luyện, trực SSCĐ,
vừa phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành tuyên truyền,
chuẩn bị các nội dung bảo đảm cho công tác bầu cử diễn ra theo quy định.
Trung tá Nguyễn Văn Đông, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 82, cho biết: "Đến nay
mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất. Cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ
vừa trực chiến vừa thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, 100% quân số tham
gia bỏ phiếu theo quy định".
Tìm hiểu chúng tôi được biết, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện,
SSCĐ, từ năm 2011 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên, Mường Nhé, Mường
Chà thực hiện nhiều nhiệm vụ như: Xây dựng cơ sở chính trị, xóa bản trắng đảng
viên, bồi dưỡng nghiệp vụ tiến hành CTĐ, CTCT cho các đoàn thể chính trị tại các
bản, xã đặc biệt khó khăn; làm đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa, khai thông
kênh mương, làm đường nước sạch, giúp các gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó
khăn trên địa bàn... Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công giúp
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nhân dân củng cố, tu sửa hơn 80km đường giao thông nông thôn, làm chuồng chăn
nuôi, san sửa mặt bằng, góp công xây mới 5 điểm trường mầm non. Đặc biệt, năm
2011 đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết vụ việc phức
tạp, tụ tập đông người tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé. Hằng năm, đơn vị luôn tích
cực tuyên truyền cho nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù
địch, phản động lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” chống phá cách mạng nước
ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với những nỗ lực của LLVT tỉnh Điện Biên và các đơn vị đứng chân trên địa
bàn, chắc chắn ngày bầu cử ở Điện Biên sẽ thành công và thực sự là ngày hội lớn thể
hiện ý chí và nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền, LLVT và đồng bào các dân tộc
nơi đây.
003. HÀ KHÁNH/ Giúp dân nâng cao nhận thức pháp luật// Quân đội nhân
dân.- Số 19803.- Ngày 22/5/2016 - Tr.3
Không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, xúi giục vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến
tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong những mục tiêu quan
trọng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ chỉ huy
BĐBP tỉnh Lai Châu). Do làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nên trình độ
nhận thức của người dân trên địa bàn dần được nâng cao.
Chúng tôi có mặt tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế (BPCKQT) Tây Trang
vào đúng dịp đơn vị đang triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật
(PBGDPL) cho nhân dân các xã trên địa bàn đơn vị quản lý. Trên đường xuống xã Na
Ư, huyện Điện Biên, chúng tôi được Thiếu tá Bùi Ngọc Quỳnh, Chính trị viên Đồn
BPCKQT Tây Trang cho biết: Đồn BPCKQT Tây Trang có nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ quốc gia đoạn biên giới Việt Nam-Lào có chiều dài 24,5km với 10
mốc quốc giới. Phía nước bạn Lào là hai huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ và
huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Phra-băng. Trong đó, bản Pa-hốc thuộc khu 2, huyện
Mường Mày là địa bàn “nóng” về hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép
chất ma túy.
Còn trong khu vực nội biên thuộc địa bàn Đồn BPCKQT Tây Trang phụ trách
là xã Na Ư, đồng bào trong xã hầu hết là người dân tộc Mông, đời sống còn nhiều
khó khăn. Đây cũng là địa bàn phức tạp về hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán
các chất ma túy. Cùng với đó, tình trạng vi phạm hiệp định, quy chế biên giới, hôn
nhân có yếu tố nước ngoài và hoạt động của các đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí tự
tạo trái phép đã gây ra những khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, bảo
đảm an ninh chính trị.
Được biết, những năm vừa qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội trên hai tuyến biên giới cơ bản ổn định, nhưng các hoạt động tuyên truyền "thành
lập vương quốc Mông", truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do, vượt biên trái
phép... vẫn diễn biến khá phức tạp. Do đó, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy
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BĐBP tỉnh về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng
biên giới, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn BPCKQT Tây Trang đã chủ động xây dựng kế
hoạch, tìm các giải pháp để làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,
nhân dân xã biên giới Na Ư. Đồn đã kiện toàn lại các tổ chức, nhất là tổ tuyên truyền
văn hóa, tổ tư vấn pháp luật, tổ tuyên truyền PBGDPL, đồng thời phối hợp tuyên
truyền với chính quyền địa phương, trường học để triển khai công việc bảo đảm hiệu
quả. Từ đầu năm đến nay, các tổ tuyên truyền của đồn đã cùng địa phương thực
hiện được 28 buổi tuyên truyền với hơn 2.700 lượt người tham gia.
Cùng với việc tổ chức tuyên truyền tập trung, các tổ, đội công tác vận động
quần chúng phối hợp với địa phương, tích cực thực hiện phương châm "bám dân, tổ
chức tuyên truyền theo nhóm, hộ gia đình"; làm tốt công tác vận động quần chúng,
tích cực giúp đỡ nhân dân thu hoạch vụ mùa, tham gia tu sửa, nạo vét kênh mương
thủy lợi, đường giao thông nông thôn, tổ chức khám và điều trị bệnh cho nhân dân.
Ông Ly Cháy Mua, ở bản Hua Thanh, xã Na Ư, cho chúng tôi biết: “Cũng nhờ
bộ đội Biên phòng mà bà con đã có đường đi, tệ nạn xã hội cũng giảm hẳn. Không
những thế, bà con còn hiểu được các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó phổ biến cho
người thân trong gia đình”.
Là người luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCKQT Tây Trang trong
các hoạt động, bà Mùa Thị Đớ, Phó chủ tịch UBND xã Na Ư, khẳng định: “Tuy vẫn
còn nhiều khó khăn, nhưng có Bộ đội Biên phòng, nên chính quyền địa phương yên
tâm rất nhiều”.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Bùi Ngọc Quỳnh cho biết: “Thời gian tới, đơn
vị sẽ tiếp tục thực hiện công tác PBGDPL gắn với các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồn cũng sẽ tăng cường giáo dục, nâng
cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân”.
004. QUỐC CẢNH - KHÁNH CHI/ Đổi thay nơi “cái nôi” của Chiến dịch Điện
Biên Phủ// Nhân dân.- Số 22133.- Ngày 6/5/2016 - Tr.3
Nằm ở lưng chừng thung lũng dưới chân núi đá vôi Pú Hồng Cáy, chạy dọc
bên con suối Nậm Hua xanh mát uốn lượn quanh hàng trăm khuôn ruộng vuông vắn
như bàn cờ thế, những nếp nhà sàn ngói đỏ của người dân bản Nôm, xã Chiềng Đông,
huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hiện lên đẹp như một bức tranh thủy mạc.
Vùng đất này hơn 60 năm về trước đã trở thành “chiếc nôi” nuôi dưỡng cho
thành công của chiến dịch Trần Đình (bí danh của Chiến dịch Điện Biên Phủ) vang
dội năm châu, chấn động địa cầu, khiến cả thế giới phải nghiêng mình kính phục
trước tinh thần anh dũng của dân tộc Việt Nam.
Từng ấy năm qua đi, trải qua biết bao sóng gió thăng trầm, giờ đây mảnh đất
anh hùng đó đã thay da đổi thịt, đổi mới vươn lên trong cuộc sống hòa bình; những
con người kiên trung trên mảnh đất cách mạng oai hùng năm nào cũng đang tiếp tục
phấn đấu xây dựng quê hương phát triển vững mạnh và ngày càng giàu đẹp hơn.
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Từ TP Điện Biên Phủ đi 80 km chúng tôi trở lại thăm di tích hang Thẩm Púa
lịch sử. Đứng trước cửa hang phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng mới thấy hết
được vẻ đẹp hùng vĩ, hiểm trở của địa thế nơi đây. Cũng dễ hiểu vì sao hang Thẩm
Púa lại được chọn làm Sở Chỉ huy đầu tiên của Chiến dịch Điện Biên Phủ vì địa thế
vô cùng an toàn, thuận tiện. Hai bên sườn hang được bao bọc bởi vách núi cao, phía
trước mặt là suối sâu khó tiếp cận, cùng với đó gần bên cạnh hang là một bãi đất bằng
phẳng, rộng hơn 10 ha, thuận lợi cho việc chỉ đạo chiến dịch ở miền núi. Ngoài ý
nghĩa lớn về việc thuận lợi cho chỉ huy chiến dịch, hang Thẩm Púa còn rất đẹp với hệ
thống nhũ đá trong hang. Cũng tại nơi đây, nhiều dấu hiệu của người Việt cổ cũng đã
được phát hiện. Trên lưng chừng núi, những mái nhà sàn ngói đỏ với lá cờ đỏ sao
vàng đang tung bay trong gió. Dưới thung sâu, hàng trăm chiếc guồng xoay vẫn đang
miệt mài dẫn dòng nước xanh mát của suối Nậm Hua lên tưới cho từng thửa ruộng
của người dân. Lúa cũng đã mọc xanh mướt trên mỗi mét đất, khoảnh ruộng, báo
hiệu một vụ mùa bội thu.
Để có được những thay đổi như ngày hôm nay, điều quan trọng nhất đó là sự
đồng thuận của nhân dân. Đón chúng tôi bằng những cái nắm tay thật chặt, cụ Lường
Văn Lẻ, người dân bản Nôm không giấu nổi xúc động khi nhớ lại. Cụ Lẻ cho biết: Ở
thời điểm đó, tôi cùng hàng trăm thanh niên, già trẻ, phụ nữ của bản Nôm và các bản
lân cận một lòng nghe theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước chống lại đế quốc xâm
lược. Người thồ gạo, người mang nước, người nấu cơm, tiếp tải đạn dược cho bộ đội
chiến đấu.
Từng tấc đất khi đó được tận dụng để trồng trọt, chăn nuôi, tạo nhu yếu phẩm
nuôi quân, phục vụ cho bộ đội chiến đấu. Khi đó, tất thảy không ai suy nghĩ gì khác,
mà trong tâm thế luôn chỉ hừng hực một không khí hăng say lao động sản xuất, toàn
tâm phục vụ cho sự thành công của chiến dịch. “Giờ đây nhìn bản làng từng ngày đổi
mới, cuộc sống được nâng lên, con cháu được học hành đầy đủ, tôi cảm thấy sung
sướng lắm, chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bác Hồ thôi”, cụ Lẻ chia sẻ thêm.
Dạo một vòng quanh bản Nôm, giờ đây có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ
rệt của bản làng. Khi chiến dịch được thành lập, nơi đây chỉ có vài nếp nhà nằm rải
rác. Giờ đây bản Nôm đã có hơn 74 hộ, với khoảng 300 nhân khẩu sinh sống quần tụ.
Những năm trở lại đây, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước trong vấn đề xây
dựng đường đi, công trình nước sạch, điện lưới, trường học, trạm y tế, bộ mặt bản
làng đã ngày càng trở nên khang trang, sạch đẹp hơn.
Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông Quàng Văn Sung nhấn mạnh: Đường bê-tông
kiên cố phủ lưới khắp bản giúp người dân giao thương, đi lại thuận tiện; điện lưới, tivi, loa đài truyền thông giúp người dân có điều kiện tiếp cận được với những chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, học tập những kinh nghiệm, mô hình phát
triển kinh tế; trẻ em được đến trường học tập đầy đủ, nhiều em đã học đến cao đẳng,
đại học và trở về xây dựng quê hương. Vốn là mảnh đất giàu truyền thống cách
mạng, người dân cần cù chịu khó cho nên trước những khó khăn của cuộc sống, mọi
người dân nơi đây chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua. Điển hình như trận
mưa bão hồi tháng 7-2015 đã cuốn trôi nhiều diện tích nông nghiệp, tài sản, vật nuôi
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của nhân dân, nhưng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của
đội ngũ cán bộ xã, bản, người dân đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, tập trung phát
triển kinh tế vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Mặc dù kinh tế chủ yếu còn thuần nông,
nhưng với sự nỗ lực của người dân, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đều qua các năm. Thời
gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh nhiều mô hình sản xuất mới, đổi mới phát
triển kinh tế theo hướng du lịch, phát huy những thế mạnh lịch sử của địa phương để
giúp người dân có nhiều điều kiện, nguồn lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tuy nhiên, có một điều mà không chỉ Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông Quàng
Văn Sung mà còn của cả ngành văn hóa - du lịch tỉnh Điện Biên vẫn còn đang trăn trở,
đó là dù với những giá trị lịch sử, văn hóa to lớn mà hang Thẩm Púa mang lại, nhưng
tiềm năng phát triển du lịch nơi đây vẫn còn đang bị bỏ ngỏ, chưa xứng tầm. Lượng
khách du lịch đến đây rất ít và lẻ tẻ. Nguyên nhân được nêu ra một phần cũng bởi ít
được sự đầu tư quảng bá và hệ thống giao thông còn nhiều khó khăn. Điều mong muốn
hơn hết lúc này của chính quyền, người dân trên địa bàn là sẽ nhận được sự quan tâm,
đầu tư nhiều hơn nữa cho điểm du lịch lịch sử nơi đây, từ đó đẩy mạnh phát triển du
lịch trên địa bàn, tạo điều kiện, ổn định, nâng cao đời sống cho nhân dân.
005. PHẠM DƯƠNG/ Điện Biên: Cải thiện hệ thống giao thông phát triển kinh
tế - xã hội// http://www.tapchigiaothong.vn .- Ngày 30/05/2016
Trong những năm qua, nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được
đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp như: QL12, QL6, QL279, QL4H. Điều này góp
phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo
an ninh - quốc phòng. Công tác quản lý GTVT đã được quan tâm, từng bước nâng
cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, hạn chế TNGT. Tuy
nhiên, hiện nay, hiện trạng hệ thống GTVT Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn cần
được tháo gỡ.
Tổ chức quản lý chặt chẽ
Theo UBND tỉnh Điện Biên, trong thời gian qua, về công tác xây dựng cơ bản,
Tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý thực hiện các dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị dự
án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử
dụng, bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của
pháp luật. Trong quá trình quản lý thực hiện từng dự án không bị gián đoạn, được
quản lý và quyết toán theo đúng quy định.
Công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ luôn được thực hiện thường xuyên
nhằm đảm bảo thông suốt, an toàn trong mọi tình huống. UBND tỉnh đã ban hành
nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra phát, hiện, ngăn chặn các hiện tượng vi
phạm hành lang an toàn đường bộ, các vị trí đấu nối trái phép và chỉ đạo triển khai
thực hiện giải phóng hành lang ATGT.
Về đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cấp,
các ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ,
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các nhà thầu đang thi công các công trình giao thông xây dựng phương án và thực
hiện các biện pháp nhằm chủ động kịp thời khắc phục hư hỏng do thiên tai gây ra trên
tất cả các tuyến đường đang quản lý, không để ách tắc kéo dài, đảm bảo ATGT.
Để đảm bảo điều kiện ATGT của kết cấu hạ tầng giao thông trong tất cả các
bước đầu tư xây dựng công trình giao thông, UBND tỉnh đã giao cho các ngành, các
cấp thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và bảo vệ công trình
giao thông, nâng cao chất lượng của công tác đăng kiểm, đào tạo sát hạch, cấp GPLX
và thực hiện các biện pháp ổn định trật tự, phòng ngừa tai nạn trong tổ chức vận tải.
Theo UBND tỉnh, chỉ trong 4 tháng, từ ngày 16/12/2015 đến 15/4/2016, toàn
tỉnh Điện Biên chỉ xảy ra 17 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 13 người chết, 12
người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 11 vụ (39,2%), giảm 2 người chết
(13,3%) và 18 người bị thương (60%). Để có kết quả đó, UBND tỉnh đã chủ động
thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo TTATGT, phòng ngừa
tai nạn, đặc biệt là việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông
đường bộ và các văn bản hướng dẫn thực hiện bằng nhiều hình thức đi đôi với việc
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.
Đồng thời, công tác kiểm soát tải trọng xe cũng được quan tâm, chú trọng. Các
trạm cân tải trọng xe được duy trì hoạt động liên tục 24/24h trong ngày và 7 ngày
trong tuần trên QL12. Các tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng xe
dừng, đỗ hai đầu trạm cân, đi vòng tránh hoặc chuyển tải để trốn tránh việc phát hiện
xe chở quá tải. Sở GTVT và công an tỉnh đã bố trí tổ công tác gồm 4 cán bộ, thanh tra
và 2 CSGT tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong
quý I/2016, tổ công tác đã kiểm tra 1.929 trường hợp, số xe vi phạm về tải trọng và
các vi phạm khác như sang tải, chuyển tải là 58 xe.
Cần được quan tâm hơn nữa
Theo UBND tỉnh Điện Biên, hệ thống GTVT đường bộ từ tỉnh, huyện, xã,
thôn, bản nhìn chung còn nhiều khó khăn, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu
phát triển của Tỉnh. Nguyên nhân một phần là do nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ
tầng giao thông của Tỉnh chủ yếu phụ thuộc vào trung ương, tuy nhiên trong những
năm gần đây lại bị cắt giảm đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển GTVT địa phương.
Đồng thời, nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ rất
hạn chế nên việc duy trì đảm bảo giao thông rất khó khăn. Đặc biệt hiện nay, yêu cầu
phát triển, nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là hệ thống tỉnh lộ, đường đến xã, bản, còn
rất lớn trong khi tỉnh Điện Biên chưa có khả năng tự đảm bảo nguồn lực để giải quyết.
Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng đường hàng không chưa được đầu tư đồng bộ.
Cảng Hàng không Điện Biên mới chỉ đáp ứng việc tiếp nhận tàu bay từ ATR72 trở
xuống với tần suất 2 chuyến/ngày, làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, khai thác thế mạnh của khu vực, vùng. Tiếp đó, hạ tầng giao thông
đường thủy chưa được đầu tư nên chưa phát huy được thế mạnh để vụ phát triển kinh
tế vùng.
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Do đó, để kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng theo hướng phát
triển đồng bộ, tuân thủ quy hoạch được duyệt, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên đặt ra 3 vấn
đề trọng tâm là phát triển giao thông đường bộ, hàng không và đường thủy nội địa;
phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và một số nội dung khác.
Cụ thể, đối với phát triển giao thông đường bộ, hàng không và đường thủy nội
địa, hiện nay do đang gặp khó khăn về vốn nên tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ GTVT
xem xét cho ứng vốn năm 2017 ở một số dự án thuộc 3 lĩnh vực này.
Điều kiện GTVT của Tỉnh còn nhiều khó khăn, không tự cân đối được nguồn lực
nên Tỉnh đề nghị Bộ GTVT ưu tiên giao, phân bổ tăng nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trì
đường bộ của Trung ương cho Tỉnh để có kinh phí duy tu, bảo trì, nâng cấp, sửa chữa các
tuyến đường tỉnh, huyện… đang quản lý để phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội.
006. PV - TTXVN/ Điện Biên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/năm, theo chuẩn
mới// Nhân dân.- Số 22136.- Ngày 09/5/2016 - Tr.2
Tỉnh Điện Biên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn
2016 - 2020) từ 48,15% năm 2015 xuống dưới 33% năm 2020, bình quân giảm hơn
3%/năm; trong đó, số hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân hơn
4%/năm. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 1.800 đến
2.000 USD/năm; 30% số xã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới (15 đến 19 tiêu
chí); có hai đơn vị cấp huyện là TP Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay đạt tiêu chí
nông thôn mới; hơn 98% số hộ dân được sử dụng điện; 100% số người nghèo được
tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản...
Để thực hiện mục tiêu nêu trên, tỉnh Điện Biên đã đề ra các giải pháp như: tập trung
phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận thuận tiện với các dịch vụ
xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ huyện nghèo, xã nghèo, tạo điều kiện cho người
nghèo phát triển sản xuất. Đồng thời có nhiều chính sách an sinh - xã hội, cứu trợ kịp thời
các đối tượng xã hội bị thiên tai, lũ lụt; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản
xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Tỉnh cũng đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện
chương trình, tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, tăng cường huy động vốn từ ngân sách
địa phương... Mục tiêu của Điện Biên là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái
nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh - xã
hội trên địa bàn. Tỉnh sẽ có nhiều chương trình, dự án lồng ghép các chương trình giảm
nghèo và xây dựng nông thôn mới để phát huy hiệu quả các dự án.
007. K.MINH/ 78.000 hộ Điện Biên tiếp cận vốn vay ưu đãi// Tiền phong.- Số
131.- Ngày 10/5/2016 - Tr.12
Điện Biên là một tỉnh nghèo, hiện có 5 huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị
quyết 30a và 110 xã đặc biệt khó khăn. Thông qua NHCSXH, đời sống đồng bào
vùng cao nơi đây có nhiều chuyển biến.
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Tính đến hết quý I/2016 tổng dư nợ cho vay của NHCSXH tỉnh Điện Biên đạt
1.970 tỷ đồng, với hơn 78.000 hộ vay. Dư nợ tập trung chủ yếu vào chương trình cho
vay hộ nghèo 960 tỷ đồng; hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 365 tỷ
đồng; hộ cận nghèo 255 tỷ đồng; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 100 tỷ
đồng,... Thông qua nguồn vốn vay, các hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi
hình thức sản xuất, chăn nuôi đại gia súc, kinh doanh dịch vụ, có điều kiện lo toan
cho con em theo học tại các trường cao đẳng, đại học, học nghề. Qua kiểm tra, hầu
hết các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước cải
thiện, nâng cao đời sống gia đình và trả nợ, lãi đúng kỳ hạn.
Quý I/2016, doanh số cho vay của NHCSXH tỉnh Điện Biên đạt 205 tỷ đồng,
tăng 50% so với cùng kỳ năm 2015, nguồn vốn cho vay đã tạo điều kiện cho 5.400
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… tạo việc làm mới cho 200 lao
động từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, giúp gần 100 học sinh, sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng được khoảng 1.000 công trình
nước sạch và vệ sinh.
008. VŨ KIỀU - LAM NGỌC/ Điện Biên phát triển thương mại vùng cao, biên
giới// Trích nguồn báo Nhân dân.- Số 22157.- Ngày 30/5/2016 - Tr.1+3
Điện Biên có vị trí địa lý, kinh tế quan trọng trong khu vực Tây Bắc, là tỉnh
duy nhất của cả nước có chung đường biên giới với hai nước bạn Lào và Trung Quốc,
cho nên rất thuận lợi cho việc phát triển thương mại biên giới. Qua đó, người dân
miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên có điều kiện giao thương, trao đổi hàng
hóa, dịch vụ, tăng thu, giảm chi, từng bước giảm nghèo.
Khai thác tiềm năng
Điện Biên hiện là một trong các tỉnh vùng cao có chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa
và dịch vụ đắt đỏ. Hơn 90% ngân sách tỉnh do Trung ương hỗ trợ cân đối hằng năm,
tỷ lệ hộ nghèo trên toàn địa bàn là hơn 32,57%, trong đó có một số huyện có tỷ lệ hộ
nghèo cao hơn 50% như: Tủa Chùa 51,33%, Mường Nhé 50,17% và Nậm Pồ
54,05%...
Trên địa bàn tỉnh có 19 dân tộc thiểu số tập trung sinh sống, trong đó có nhiều
hộ nghèo, điều kiện phát triển sản xuất và đi lại khó khăn; nhiều loại hàng hóa phải vận
chuyển từ xuôi lên, chi phí vận tải chiếm quá lớn. Trong khi đó, nhiều khu vực trong
tỉnh có địa hình đồi núi hiểm trở, nhất là đường giao thông ra các cửa khẩu biên giới
khó khăn. Nhiều tuyến đường thường xuyên chịu nhiều tác động của thiên tai, biến đổi
khí hậu, như lũ, sạt lở đất... ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, cũng như
việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa nông sản của người dân vùng biên giới.
Để Điện Biên từng bước thoát nghèo, những năm qua được sự hỗ trợ, giúp đỡ
tích cực của các bộ, ngành T.Ư, và sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương,
tỉnh đã chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế tập trung phát triển thương mại biên
giới. Hiện, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã mở các cửa hàng, chi
nhánh, văn phòng đại diện, hoặc tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh tại sáu tỉnh ở
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bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ngoài ra còn có hàng trăm "hộ" tham gia
buôn bán, trao đổi mua bán hàng hóa nông sản qua biên giới. Đặc biệt, từ năm 2011
đến tháng 12-2015, cùng với việc triển khai xây dựng các tuyến đường vành đai tuần
tra biên giới, Điện Biên đã tập trung đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế
Tây Trang, và cửa khẩu quốc tế Huổi Puốc. Đến nay, Khu kinh tế Tây Trang đã thu
hút năm dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký gần 59 triệu
USD, vốn thực hiện là 45,5 triệu USD, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 320 lao
động tại địa phương.
Bên cạnh đó, từ ngày 1-11-2015, lối mở A Pa Chải, thuộc huyện Mường Nhé
đã đủ điều kiện thực hiện cơ chế chính sách thí điểm xuất, nhập khẩu, tái xuất hàng
hóa. Hiện, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương phối hợp tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) hoàn
tất thủ tục đề án thành lập cặp cửa khẩu phụ Nà Bủng - Lao Phu Chai. Nhờ vậy hứa
hẹn hoạt động thương mại, mậu dịch biên giới, với hàng hóa ngày càng phong phú,
đa dạng, bảo đảm chất lượng, giá cả ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu
dùng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Mở rộng giao lưu, trao đổi hàng hóa
Những năm qua hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Điện Biên với các
tỉnh bắc Lào, và Vân Nam (Trung Quốc) có tốc độ tăng trưởng bình quân là
26%/năm, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giữa Điện Biên với các
địa phương của hai nước Trung Quốc, Lào giai đoạn 2011-2015 đạt hơn 93 triệu
USD. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ do các doanh nghiệp địa phương thực
hiện đạt gần 63 triệu USD. Nhưng so với tiềm năng và lợi thế của địa phương thì
chưa tương xứng. Các mặt hàng xuất khẩu đơn điệu, chủ yếu là xi-măng, đá xây
dựng, thuốc lá… hàng hóa nông sản vừa thô sơ, vừa có giá trị thấp; trong khi hàng
nhập khẩu lại là gỗ các loại, ngô hạt, bông chít, cây cao-su giống, hàng gia dụng,…
Theo Giám đốc Sở Công thương Điện Biên Nguyễn Văn Tưởng, để triển khai
thực hiện các Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30-6-2015 của Chính phủ về phát
triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo giai đoạn 2015-2020 và Quyết
định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20-10-2015 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động
thương mại biên giới với các nước có chung biên giới một cách có hiệu quả, trước hết
Nhà nước cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư từ ngân sách T.Ư để Điện Biên xây
dựng các cơ sở hạ tầng giao thông ra biên giới và dọc tuyến biên giới; bố trí nguồn
kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế
cửa khẩu; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hai tuyến đường ra cửa khẩu: tuyến Điện Biên ra
cửa khẩu quốc tế Tây Trang; tuyến Điện Biên ra cửa khẩu biên giới Huổi Puốc và
một tuyến ra lối mở A Pa Chải: (huyện Mường Nhé, Điện Biên, Việt Nam) - Long
Phú (huyện Giang Thành, TP Phổ Nhĩ, Vân Nam, Trung Quốc).
Bên cạnh đó, cần xem xét điều chỉnh, ban hành một số chính sách ưu đãi đầu
tư, hỗ trợ với mức cao hơn để thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại địa bàn
miền núi, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng nguồn
kinh phí để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đối với các tỉnh biên giới Lào Việt Nam - Trung Quốc theo quy định của Chính phủ mỗi nước.
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Cùng đó, cần nghiên cứu ban hành chính sách cụ thể để các địa phương có điều
kiện triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam – Lào. Cũng như
hợp tác giữa các cơ quan quản lý cửa khẩu của hai bên để thống nhất giải quyết thủ
tục xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh bảo đảm thông thoáng, không chồng chéo, tạo
điều kiện cho người dân biên giới, vùng sâu, vùng xa giao lưu, trao đổi hàng hóa
thuận lợi để tăng thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.
Năm 2016, ngành Công thương tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu phấn đấu giá trị
sản xuất công nghiệp đạt 2.870 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ là 8.570
tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 45 triệu USD, bằng gần 50% tổng kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giai đoạn 2011-2015.
009. TRUNG HÀ/ Thâm canh lúa không âu lo// Nông nghiệp Việt Nam.- Số 107
Ngày 30/5/2016 - Tr.15
Mô hình thâm canh tổng hợp giống lúa BT09 tại xã Thanh Hưng, huyện Điện
Biên, tỉnh Điện Biên là một mảng màu sáng trong bức tranh sản xuất lúa ẩn chứa
nhiều vệt xám tại “lòng chảo" Điện Biên.
“Miễn dịch” với rét, kháng sâu bệnh tốt
Mỗi lần gặp mặt, tôi lại nghe ông Hoàng Ngọc Quân, Chi cục trưởng Chi cục
BVTV Điện Biên, trĩu nặng ưu tư. Bởi hơn 15 năm gần như đứng ở thế độc tôn trên
đồng đất Mường Thanh, đến nay giống lúa Bắc thơm 7 (BT7) đã bộc lộ 3 điểm yếu
cốt tử: Nhiễm bạc lá, rầy hoành hành vào vụ mùa và năng suất thấp do bị thoái hoá.
Những thửa ruộng nối tiếp nhau trồng BT7 bị khô héo, đổ nghiêng ngả xiêu vẹo,
thân, lá gầy gộc, bạc trắng do sâu bệnh hại hoành hành.
Từ thực trạng trên, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ & Khuyến nông (Viện
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đã phối hợp với Viện KHKT Nông lâm nghiệp
miền núi phía Bắc và chính quyền địa phương xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp
giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao BT09 (thuộc dự án Khuyến nông TW: Xây dựng
mô hình thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất lúa ở các
tỉnh miền núi phía Bắc”).
Theo ông Phạm Văn Dân, PGĐ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ & Khuyến
nông, mục đích của việc xây dựng mô hình là chuyển giao tiến bộ KHKT mới trong
SX và thâm canh lúa, giúp bà con nắm bắt được gói quy trình kỹ thuật và ứng dụng
vào thực tiễn; giới thiệu và nhân rộng diện tích ra toàn tỉnh giống lúa BT09, giống lúa
có nhiều tính ưu việt, phù hợp với điều kiện canh tác tại Điện Biên...
Dẫn chúng tôi thăm cánh đồng SX giống lúa BT09 quy mô 20ha ngả sắc vàng
ruộm, bông trĩu hạt, bà Trần Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ Đội 5, xã Thanh Hưng giới
thiệu: "Mô hình thâm canh tổng hợp giống lúa BT09 được triển khai thực hiện vào vụ
xuân 2016, 150 hộ dân tham gia đã được hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón và thuốc
BVTV (nếu cần). Nhờ có cán bộ kỹ thuật trực tiếp tập huấn, cầm tay chỉ việc và áp dụng
các kỹ thuật canh tác lúa SRI, ICM và IPM đã được bà con thực hành nhuần nhuyễn".
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Còn nhớ trận rét kỷ lục vào giữa tháng 1 hồi đầu năm, nhiệt độ xuống dưới 3
độ C, lạnh buốt thấu xương. Thời điểm ấy bà con vừa gieo sạ được 2 - 3 ngày, mạ
non không thể chống cự được với thiên nhiên. Cả huyện Điện Biên thống kê được
hơn 2.600ha lúa chết, riêng xã Thanh Hưng là 200ha (khoảng 75% diện tích gieo cấy
giống BT7 bị chết rét).
Mặc dù được đông đảo nông dân và các đại biểu đánh giá cao, ông Phạm Văn
Dân, PGĐ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ & Khuyến nông (đại diện đơn vị tác
giả giống BT09) cũng lưu ý điểm yếu của giống BT09 đó là hơi yếu cây. Bởi vậy, cần
bón phân cân đối tỷ lệ N:P:K, giảm lượng phân đạm so với sản xuất thông thường
(bón khoảng 8 - 10 kg đạm/sào) và 5 - 7 kg kali để tăng độ cứng cây, nâng cao chất
lượng gạo.
Đồng thời, cần áp dụng kỹ thuật IPM trong phòng trừ sâu bệnh hại, giúp tiết
kiệm lượng thuốc BVTV và hạn chế ô nhiễm môi trường. Bởi vậy, mô hình này không
chỉ giới thiệu giống lúa mới chất lượng cao, ngắn ngày, phù hợp với điều kiện khí
hậu của lòng chảo Điện Biên mà còn giúp nông dân thực hành canh tác tốt, đó là áp
dụng gói kỹ thuật thâm canh tổng hợp dành riêng cho giống lúa BT09.
Chẳng ai ngờ được rằng, thứ giống lúa “ngoại lai” vừa mới bén rễ lần đầu tại
đồng đất Thanh Hưng lại có khả năng “miễn dịch” với rét mạnh mẽ đến thế. Những
ngày nhiệt độ xuống thấp, chúng chỉ tạm ngừng phát triển, diện tích bị chết không
đáng kể (dưới 12%) và khi tiết trời ấm dần, chúng lớn dậy thần kỳ nổi bật giữa “lòng
chảo”. Thế nên, dân bản địa ví đây là “mô hình canh tá lúa... không âu lo”.
Trong mô hình này, giống được coi là một trong những yếu tố tạo nên thành
công lớn nhất. Bởi ngoài khả năng chịu rét, BT09 còn kháng được một số bệnh hại
nguy hiểm. Theo ông Nguyễn Văn Giang, cán bộ kỹ thuật Viện KHKT Nông lâm
nghiệp miền núi phía Bắc, thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4, khi lúa đang trong
giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng, hiện tượng nhiệt độ tăng, mưa nắng xen kẽ là điều
kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và phá hại. Diện tích gieo cấy giống BT7 ngoài
mô hình nhiễm khô vằn và bạc lá khá nặng (điểm 3 - 5), nhiều ruộng gần như mất
trắng, tuy nhiên mô hình BT09 không nhiễm hoặc nhiễm nhẹ; bóng dáng của bệnh
đạo ôn, khô vằn và rầy, sâu đục thân dường như không có.
Đánh giá tổng quát cũng cho thấy, chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của giống
BT09 vượt trội hơn hẳn giống BT7. Cụ thể, mật độ bông/m2 của BT09 (315 bông)
cao hơn BT7 (270 bông) là 45 bông. Hạt chắc/bông nhiều hơn trung bình khoảng 21
hạt và tỷ lệ lép thấp hơn 2,6%. Bởi vậy, dự kiến năng suất thực thu của BT09 đạt
khoảng 7,5 tấn, vượt khoảng 12 - 17% so với BT7. Theo hạch toán kinh tế, hiệu quả
mô hình thâm canh giống BT09 đem lại cho bà con là khá lớn, đạt 50,2 triệu đồng/ha.
Hiệu quả cao
Trước khi đưa vào đồng đất xã Thanh Hưng, giống lúa BT09 đã được SX thử
tại hai địa điểm khác trong huyện Điện Biên là xã Thanh Xương và Noong Hẹt. Bởi
vậy, ông Hoàng Ngọc Quân, Chi cục trưởng Chi cục BTVT Điện Biên, không hề xa
lạ và tự tin nhận xét: “Những địa phương muốn đẩy mạnh năng suất cao hơn và chất
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lượng tương đương BT7 thì nên đưa BT09 vào cơ cấu giống. Bởi, có những điểm sản
xuất, năng suất thực thu của giống BT09 đạt 8 tấn/ha. Chất lượng gạo cũng tương
đương BT7, cơm khá thơm, dẻo và vị đậm”.
Theo ông Nguyễn Đình Kỳ, PGĐ Sở NN-PTNT Điện Biên: "Mô hình thâm
canh tổng hợp giống lúa thơm BT09 giải quyết được 3 vấn đề mà SX lúa tại Điện
Biên đang vướng mắc. Thứ nhất, BT09 có thời gian sinh trưởng ngắn hơn BT7
khoảng 10 ngày, khả năng chịu rét tốt, thích nghi với điều kiện vụ xuân tại Điện Biên.
Thứ hai, BT09 có các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu vượt trội hơn
BT7 tại địa phương. Có thể thay thế trong cơ cấu giống của địa phương. Thứ ba,
BT09 có khả năng chống chịu sâu bệnh khá, đặc biệt bệnh bạc lá đang hoành hành
trên khắp các cánh đồng của tỉnh....
010. NGUYỄN THÀNH HỮU/ Tổ chức đánh cụm cứ điểm, tập đoàn cứ điểm//
Quân đội nhân dân.- Số 19788.- Ngày 07/5/2016 - Tr.3
Đầu năm 1951, ở đồng bằng xuất hiện các cứ điểm gồm những lô cốt xây dựng
bằng bê tông cốt thép, có lỗ châu mai và các ụ đất để chống cách phá bằng thuốc nổ
của ta. Đó là cứ điểm boong-ke.
Cuối năm 1951, ở rừng núi xuất hiện hình thức tập đoàn cứ điểm phòng ngự
mạnh nhất, cố gắng cao nhất của quân đội Pháp ở Đông Dương. Tập đoàn cứ điểm là
một hệ thống phòng ngự liên kết nhiều cứ điểm và cụm cứ điểm trên một không gian
tương đối rộng, có lực lượng tập trung lớn cả binh lực và hỏa lực, hình thành lực
lượng chiếm đóng và lực lượng cơ động mạnh của tập đoàn cứ điểm được tổ chức chỉ
huy chặt chẽ, có công sự vững chắc và vật cản phức tạp, có khả năng ngăn chặn
những cuộc tiến công trực tiếp vào khu vực phòng ngự; tuy nhiên cũng có những mặt
yếu cơ bản như bị cô lập, thụ động đối phó khi bị tấn công, dễ bị bao vây phong tỏa
đường bộ, đường không, triệt tiếp tế và tiếp viện, do đó dễ lâm vào thế khốn quẫn.
Hình thức phòng ngự tập đoàn cứ điểm xuất hiện ở Hòa Bình năm 1951, Nà
Sản năm 1952 và Xiêng Khoảng đầu năm 1953, nhưng còn đơn giản. Thấy ta chưa
đánh trực tiếp vào tập đoàn cứ điểm Hòa Bình, không đánh được tập đoàn cứ điểm
Nà Sản, nên địch càng tin tập đoàn cứ điểm là biện pháp phòng ngự có hiệu lực để
ngăn chặn ta tiến công. Na-va vốn không ưa phòng ngự, không dự kiến phải phòng
ngự, muốn tập trung quân cơ động để tiến công giành lại quyền chủ động, không
thích lối phòng ngự tập đoàn cứ điểm, nên ngay sau khi nhậm chức, ông ta đã rút bỏ
tập đoàn cứ điểm Nà Sản tháng 8-1953. Thế nhưng, do các binh đoàn cơ động bị
đánh mạnh và bị xé lẻ trên các chiến trường nên rốt cuộc Na-va lại buộc phải thả
quân dù lập tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Tổ chức phòng ngự từ tháp canh, đồn bốt ở giai đoạn đầu của cuộc chiến đến
cứ điểm, cụm cứ điểm rồi tập đoàn cứ điểm là hành động có tính quy luật của địch
trước sự lớn mạnh, trưởng thành của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp.
Do đó, trong cuộc chiến tranh, đi đôi với việc tìm mọi cách tiêu diệt địch ở ngoài
công sự, ta nhất định phải đánh được đồn bốt, tháp canh, đánh được cứ điểm, cụm cứ
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điểm ngày càng mạnh của địch và cuối cùng phải tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm. Đó
là quy luật giành thắng lợi của ta.
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt
đã làm sụp đổ biện pháp phòng ngự hiện đại nhất của quân đội Pháp trong chiến tranh
Đông Dương. Thất bại ở Điện Biên Phủ không chỉ do sai lầm của Na-va về lựa chọn
không gian, thời gian chiến dịch mà còn do tính chất bị động vốn có của hình thức tác
chiến phòng ngự của Pháp. Nó chứng minh rằng, một đội quân xâm lược dù được
trang bị hiện đại và tổ chức phòng ngự vững chắc đến mấy, nhưng bị hãm trong thế
trận chiến tranh nhân dân, cũng sẽ không chống đỡ được sức mạnh tiến công của
những đội quân chủ lực có trang bị ngày càng cải tiến, có cách đánh thích hợp và có
nghệ thuật chỉ huy tài giỏi.
Về phía ta, bài học của Chiến dịch Điện Biên Phủ cho thấy, phải xây dựng bộ
đội chủ lực ngày càng mạnh, để tổ chức các chiến dịch tiến công quy mô ngày càng
lớn, nhằm tiêu diệt các tập đoàn cứ điểm, tiêu diệt các khu vực phòng ngự vững chắc,
đánh bại mọi biện pháp phòng ngự mạnh nhất của địch, nhất là thời kỳ cuối chiến
tranh. Chỉ có đánh bại các biện pháp phòng ngự cao nhất, tiêu diệt những lực lượng
phòng ngự chủ yếu, kể cả cơ quan đầu não của địch, từ đó giải phóng các vùng đông
dân, các thành phố thị xã, đánh bại ý chí xâm lược của chúng mới đưa chiến tranh
giải phóng đến thắng lợi hoàn toàn.
011. HƯNG BÌNH/ “Quân Tiên Phong” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ// Quân
đội Nhân dân.- Số 19788.- Ngày 07/5/2016 - Tr.3
Đại đoàn Quân Tiên Phong (Sư đoàn 308 ngày nay) là một trong những đại
đoàn bộ binh chủ lực của Quân đội ta có vinh dự được tham gia Chiến dịch Điện Biên
Phủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước giao phó.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Chiến dịch Thượng Lào (Xuân Hè 1953), Đại
đoàn 308 được lệnh quay về tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đầu tháng 3-1954,
Đại đoàn trở lại Điện Biên Phủ, không kịp nghỉ ngơi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị khẩn
trương chuẩn bị cho “trận đánh lịch sử”.
Trong đợt 1 của chiến dịch, đại đoàn được giao nhiệm vụ tiến công cứ điểm
Độc Lập. Đúng 17 giờ ngày 14-3, đại đoàn bắt đầu nổ súng tiến công, đến ngày 17-3,
đã làm chủ cứ điểm Độc Lập, phá toang tuyến ngoại vi của địch ở phía Đông Bắc và
Tây Bắc. Sau khi chọc thủng tấm lá chắn phía bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên
Phủ, trong khoảng 10 ngày, các chiến sĩ của đại đoàn đã đào được hàng chục ki-lômét giao thông hào, chiến hào với đủ công sự phục vụ chiến đấu và sinh hoạt.
Bước vào đợt 2 chiến dịch, từ đêm 30-3, nhiệm vụ của đại đoàn là đánh chiếm
các điểm cao phía đông của phân khu trung tâm, nhanh chóng thắt chặt vòng vây
bằng hệ thống giao thông hào, chiến hào, khống chế đánh chiếm sân bay chính, hạn
chế và triệt hẳn đường tiếp viện của địch, tích cực tiêu diệt và tiêu hao sinh lực địch,
tạo điều kiện tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đại
đoàn 308 đảm nhiệm toàn bộ Mặt trận phía Tây Mường Thanh, thu hút sự chú ý của
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địch. Các đơn vị của đại đoàn đã đồng loạt nổ súng tiến công các cứ điểm 106, điểm
cao 311 và đồi A1. Sau 10 ngày chiến đấu, đêm 16-4, cứ điểm 105 bị tiêu diệt. Đợt
tiến công thứ 2 tuy không đánh chiếm được tất cả các mục tiêu đề ra nhưng đã gây
tác động lớn đến tinh thần của địch và phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng.
Trong đợt 3 của chiến dịch, đại đoàn được giao nhiệm vụ tiến công địch ở khu
vực phía tây. Tất cả những trận đánh này nhằm “bóc” hết cả hai mạng sườn địch,
khiến chúng phải “phơi bày ruột gan” và tất cả phải hoàn thành trong đêm 6-5, để
hôm sau toàn bộ mặt trận chuyển sang tổng công kích. Với những trận đánh trong
đêm 6-5, các cánh quân của ta ở phía đông và phía tây đã hoàn thành giai đoạn vây
lấn, bề ngang trận địa địch bị ép chặt. Trưa 7-5, từ phía tây, Đại đoàn 308 đã đánh
thẳng vào sở chỉ huy địch ở Mường Thanh, cùng các đơn vị bạn ở phía đông, tiêu diệt
các vị trí cuối cùng của địch. Đến 17 giờ 30 phút, quân ta đánh chiếm sở chỉ huy
địch, bắt sống tướng Đờ Cát, báo hiệu Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.
Qua Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đoàn 308-Đại đoàn Quân Tiên Phong đã
trưởng thành thêm một bước quan trọng và rút ra nhiều bài học bổ ích, nhất là công
tác lãnh đạo, chỉ huy tác chiến, xây dựng trận địa tiến công và bao vây, đánh địch
phản kích, cơ động tiến công địch các hướng... Những bài học kinh nghiệm đó còn
nguyên giá trị lý luận và thực tiễn để cán bộ, chiến sĩ phát huy trong huấn luyện, sẵn
sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hiện nay...
012.HOÀNG MINH ĐỨC/ Nét độc đáo về nghệ thuật sử dụng pháo binh// Quân
đội Nhân dân.- Số 19788.- Ngày 07/5/2016 - Tr.3
Điện Biên Phủ là chiến dịch đầu tiên bộ đội pháo binh (BĐPB) sử dụng pháo
xe kéo tập trung quy mô lớn nhất của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ngay từ
đầu chiến dịch, ta đã huy động tới 229 khẩu pháo, đến cuối chiến dịch đã lên tới 261
khẩu các loại.
Ta đã tập trung 100% lựu pháo, hơn 70% sơn pháo 75mm, 80% cối 120mm,
đồng thời đưa vào sử dụng những loại pháo mới, có tầm bắn xa, uy lực lớn như hỏa
tiễn H6... Cùng với sự phát triển về lực lượng, trang bị ưu thế hơn hẳn địch, nghệ
thuật tác chiến của BĐPB đã phát triển, sáng tạo lên tầm cao mới, góp phần to lớn
vào thắng lợi của chiến dịch.
Thành công nổi bật về nghệ thuật tác chiến của BĐPB trong Chiến dịch Điện
Biên Phủ, trước hết là nghệ thuật bố trí đội hình pháo binh hiểm hóc, vững chắc, hình
thành thế vây hãm quân địch ngay từ đầu và trong suốt quá trình chiến dịch. Các trận
địa pháo binh của ta trong chiến dịch tuy phân tán, giãn rộng, giãn cách giữa các đại
đội từ 3-5km, nhưng ta vẫn tập trung hỏa lực vào hướng chủ yếu, mục tiêu chủ yếu.
Trung đoàn pháo lựu 105mm bố trí từ đông bắc Hồng Cúm đến tây bắc Bản Kéo, đã
tạo thành một vòng cung hơn 30km. Quá trình tổ chức, bố trí trận địa, BĐPB đã khắc
phục khó khăn, kéo những khẩu trọng pháo nặng hàng tấn lên bố trí trên các sườn núi
cao bao quanh tập đoàn cứ điểm. Hỏa lực pháo binh tập trung phần lớn vào các mục
tiêu trong các trận đánh then chốt, quyết định ở khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm,
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bảo đảm bắn được hầu hết các mục tiêu của địch trong cự ly từ 5 đến 7km. Các đơn
vị pháo cối cự ly bắn từ 600 đến 800m được bố trí tập trung ở hướng Đông và Đông
Bắc tập đoàn cứ điểm. Trận địa sơn pháo thọc sâu bố trí trên đồi E, cự ly bắn từ 300
đến 500m cũng đã tạo ra thế hiểm đối với địch, khiến chúng tập trung mọi nỗ lực mà
không phản pháo được. Sự xuất hiện hỏa lực pháo binh của ta từ các dãy núi cao ở
xung quanh tập đoàn cứ điểm ngay từ phút mở màn chiến dịch đã tạo ra đòn đánh bất
ngờ, gây hoang mang lớn cho đối phương.
Cách đánh của BĐPB trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã vận dụng linh hoạt,
sáng tạo các cách đánh và là đỉnh cao của phương pháp "đặt gần, bắn thẳng", một nghệ
thuật đặc sắc trong sử dụng pháo binh của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm phát huy
sức mạnh của từng loại hỏa khí. Quán triệt phương châm "đánh chắc, tiến chắc", pháo
binh của ta đã vận dụng linh hoạt nhiều cách đánh như: Đánh gần kết hợp với đánh xa,
đánh bất ngờ, đánh liên tục, dồn dập, kéo dài,... gây cho địch nhiều tổn thất về vật chất
và căng thẳng về tinh thần. Ngay trong đợt tổ chức hỏa lực chuẩn bị để mở màn chiến
dịch, pháo binh ta đã bắn dồn dập trong suốt 1 giờ với hơn 240 khẩu pháo, cối các loại.
Ngay trong 15 phút đầu, hỏa lực pháo binh của ta đã tiêu diệt ban chỉ huy địch tại cứ
điểm Him Lam, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong tiến công, đánh chiếm Him
Lam. Đến khi chi viện cho bộ binh tiến công tiêu diệt quân địch trong công sự vững
chắc, pháo binh ta đều có hỏa lực pháo chuẩn bị và hỏa lực chi viện cho bộ binh trong
suốt quá trình phát triển tiến công. Trong giai đoạn vây lấn, bộ đội ta phải xây dựng
giao thông hào lấn sát vào tiền duyên của địch, nên bị địch chống trả quyết liệt. Để chi
viện cho bộ binh, BĐPB trên nhiều hướng, sơn pháo 75 và cối 82 đi cùng, trực tiếp chi
viện khi vây lấn và khi thời cơ đến, sử dụng thêm lựu pháo trực tiếp bắn kiềm chế pháo
binh địch. Đặc biệt, trong các trận chống phản kích của địch, hỏa lực pháo binh ta đã
chi viện kịp thời cho bộ binh đánh địch trên các hướng và đã tận dụng được thời cơ sát
thương lớn quân địch khi chúng bộc lộ ngoài công sự.
Với những cách đánh linh hoạt, sáng tạo, BĐPB đã khai thác và phát huy được
mọi tính năng, tác dụng của các loại pháo, cối, sớm hình thành lối đánh hiệp đồng và
độc lập, góp phần đánh tiêu diệt lớn quân địch trong chiến dịch, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao. Kế thừa kinh nghiệm về nghệ thuật sử dụng pháo binh trong
Chiến dịch Điện Biên Phủ, BĐPB đã vận dụng, phát triển sáng tạo, phù hợp trong
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,
đồng thời tạo ra cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để ngày càng hoàn thiện
phương pháp chuẩn bị và sử dụng lực lượng pháo binh trong tác chiến hiện đại...
013. ĐỨC VƯỢNG/ Bảo đảm thông tin cho “đánh chắc, tiến chắc”// Quân đội
nhân dân Việt Nam.- Số 19788.- Ngày 07/5/2016 - Tr.3
Triển khai hệ thống thông tin liên lạc (TTLL) theo phương châm “đánh chắc,
tiến chắc”, đến trung tuần tháng 3-1954, mọi công tác triển khai mới hệ thống TTLL
theo phương châm tác chiến mới của bộ đội TTLL cho Chiến dịch Điện Biên Phủ đã
cơ bản hoàn thành. Cán bộ, chiến sĩ thông tin đều hăng hái, quyết tâm hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
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Để chuẩn bị nổ súng theo ngày, giờ quy định, sáng 13-3-1954, đồng chí Tham
mưu trưởng chiến dịch đã kiểm tra toàn bộ mạng liên lạc từ Bộ chỉ huy chiến dịch
xuống các đại đoàn; từ đại đoàn xuống các tiểu đoàn và đại đội mũi nhọn, các trận địa
pháo mặt đất, cao xạ, cối 120mm, các đài quan sát; các mạng hữu tuyến điện và vô
tuyến điện đều thông suốt. Đúng 17 giờ 6 phút ngày 13-3, tại Sở chỉ huy chiến dịch ở
Mường Phăng, mệnh lệnh nổ súng mở màn Chiến dịch tiến công Điện Biên Phủ được
đồng chí Tư lệnh chiến dịch truyền đi qua máy điện thoại. Trong đợt đầu chiến dịch,
quân ta đã tiêu diệt 3 cụm cứ điểm, gồm: Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo. Bộ chỉ huy
chiến dịch đã biểu dương các lực lượng thông tin: Bộ đội thông tin chiến đấu dũng
cảm, kiên quyết giữ vững TTLL cho trận đánh, thực hiện tốt phương châm “đánh
chắc, tiến chắc, thông tin vững chắc”.
Lúc 17 giờ 30 phút ngày 30-3, pháo binh ta mở đầu đợt 2 chiến dịch, bắn phá 9
mục tiêu. Cán bộ, chiến sĩ thông tin với ba phương tiện chính là truyền đạt, điện thoại,
vô tuyến điện đã dũng cảm, sáng tạo, bám đội hình, chốt trụ tại cửa mở, tại trận địa, giữ
vững TTLL cho chỉ huy, cùng lực lượng bộ binh tiêu diệt địch. Với tinh thần: Chiến hào
mở tới đâu thì đường dây điện thoại rải tới đó, dọc đường hào trục và các đường hào
nhánh, chuẩn bị cho xuất phát tiến công. Nhiều cao điểm, nhiều tuyến hào ta và địch
giành giật nhau từng mét. Với tinh thần “một người, một máy cũng tiến công”, bộ đội
TTLL trên toàn Mặt trận Điện Biên Phủ đã khắc phục mọi khó khăn, dũng cảm chiến
đấu, giữ vững thông tin thông suốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt 2 chiến dịch.
Cuối tháng 4-1954, các đơn vị thông tin chiến dịch đã hoàn thành các bước
chuẩn bị cho đợt 3 chiến dịch. Đêm 1-5, Bộ tư lệnh chiến dịch phát lệnh truyền đi tất
cả các hướng, mũi, thông qua hệ thống TTLL, bắt đầu tiến công đợt 3. Sau bảy ngày
đêm chiến đấu ác liệt, cán bộ, chiến sĩ TTLL đã dũng cảm bám sát các đại đội thọc sâu,
bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ cho lực lượng ta tiến công và làm chủ các cứ điểm của
địch. Đặc biệt, các lực lượng TTLL đã bảo đảm vững chắc cho Bộ tư lệnh Mặt trận chỉ
huy các đơn vị đồng loạt tiến công và làm chủ hoàn toàn cứ điểm đồi A1 vào lúc 4 giờ
30 phút và cứ điểm C2 lúc 9 giờ ngày 7-5. Trước thời cơ mới xuất hiện, Đảng ủy, Bộ
tư lệnh chiến dịch thông qua mạng TTLL chiến dịch đã ra lệnh cho các đơn vị: "Không
cần chờ đến tối 7-5 như đã dự định, chuyển ngay sang tổng công kích...".
Lệnh của Bộ chỉ huy chiến dịch vừa phát ra, lập tức các phân đội TTLL đã bám
sát chỉ huy, kịp thời bảo đảm thông tin cho các đơn vị chủ lực thừa thắng xông lên,
tiến công các vị trí địch còn lại. Đến 21 giờ 30 phút ngày 7-5, Đội 101 thông qua hệ
thống vô tuyến điện đã kịp thời chuyển bức điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tư
lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh: “Quân ta đã đại thắng tại Điện Biên Phủ”.
014. VŨ HƯƠNG/ Sân bay Mường Thanh// Quân khu hai.- Số 896.- Ngày
12/5/2016 - Tr.8
Sân bay Mường Thanh hay còn gọi là sân bay Điện Biên Phủ nay thuộc
phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là sân bay lớn nhất Tây Bắc.
Là di tích của chiến trường Điện Biên Phủ, được người Pháp xây dựng từ năm 1939
20

lúc đó nằm trong hệ thống sân bay miền núi hẻo lánh của vùng Tây bắc Việt Nam.
Trở lại với lịch sử hào hùng của dân tộc, cách đây 62 năm, sân bay Mường Thanh là
điểm cốt yếu trong chiến lược của quân đội Pháp nhằm thiết lập một tập đoàn cỡ bự
tại Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt quân chủ lực của ta, kết thúc cuộc chiến tranh ở
Đông Dương. Để thực hiện chiến lược mới, Pháp gấp rút sửa lại sân bay, con đường
giao thông thuận lợi và duy nhất đối với quân đội Pháp lúc này. Sân bay Mường
Thanh nằm ở vị trí trung tâm (các ngọn núi cao nằm cách sân bay từ 10 đến 12km),
có chiều dài 2.000m, chiều rộng 50m. Vào giai đoạn quyết định của trận đánh, các
cuộc tiến công vào các cụm cứ điểm phía Đông và một số vị trí bảo vệ sân bay ở phía
Tây, các trận địa pháo và lô cốt, hầm công sự của Pháp ngày càng trở nên dữ dội.
Quân ta nhanh chóng chiếm được các điểm tựa quan trọng nhất, pháo binh và pháo
cao xạ ngày càng được đưa vào gần phân khu trung tâm. Đêm 1 tháng 4, quân đội ta
đột nhập bất thần vào vị trí 106 bảo vệ sân bay về phía Tây và tiêu diệt gọn quân
địch. Đêm 2 tháng 4, uy hiếp cứ điểm 311A ở phí Tây rồi chiếm hẳn vị trí này. Đêm
18 tháng 4, diệt vị trí 105 bảo vệ phí Bắc sân bay. Trận địa bao vây của bộ đội ta từ
phía Đông, Tây, Bắc cũng tiến vào sân bay, cắt ngang và cuối cùng Sân bay Mường
Thanh đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Phạm vi chiếm đóng ngày càng bị thu hẹp. Quân
Pháp không thể tiếp cận được với sân bay. Mọi tiếp viện cho Điện Biên Phủ chỉ còn
trông chờ vào dù tiếp tế. Tuy nhiên, Pháp không thể thường xuyên duy trì được các
hoạt động tiếp tế đó do phong trào “săn Tây bắn tỉa” của quân ta, hơn nữa pháo cao
xạ của quân ta kiểm soát chặt chẽ và làm chủ bầu trời. Ngày 1 tháng 5 năm 1954,
quân đội ta mở cuộc tổng công kích tên toàn mặt trận. Sau những trận đánh kéo dài
suốt ngày đêm, chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, Điện Biên Phủ được giải phóng hoàn
toàn. Năm 1973, chuẩn bị kỷ niệm 20 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Cảng hàng
không Điện Biên Phủ được khôi phục và từ đó đến nay, Sân bay Mường Thanh từng
bước được nâng cấp, hoàn thiện và xây dựng mới thành một trong những sân bay
hiện đại của miền Bắc, mỗi ngày phục vụ hai chuyến bay tương đương với 150 hành
khách vào giờ cao điểm tới thủ đô Hà Nội.
015. PV/ Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện
Biên Phủ// Trích nguồn báo Nhân dân.- Số 22134.- Ngày 07/5/2016 - Tr.1 +3
Tối 6-5, tại Quảng trường 7-5 (TP Điện Biên Phủ), Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc”, chào
mừng kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2016).
Đêm nhạc thu hút sự tham gia biểu diễn của gần 100 diễn viên, ca sĩ đến từ
Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình gồm 15 tiết mục được chia làm ba phần: Việt Nam những trang sử hào
hùng; Những bài ca không quên và Sắc màu Tây Bắc.
Chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc với nhiều thể loại: Múa, hát múa, tấu
sáo, đơn ca, tốp ca,... được dàn dựng công phu và ấn tượng, chủ đề ca ngợi Đảng, ca
ngợi Bác Hồ vĩ đại; mảnh đất và con người Điện Biên; những chiến công của ông cha
đã chiến đấu, hy sinh để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu,
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chấn động địa cầu”. Những tác phẩm được sử dụng trong chương trình là những ca
khúc đi cùng năm tháng, như: Giải phóng Điện Biên, Tiến về Hà Nội, Giải phóng
miền nam, Mùa thu nhớ Bác, Tổ quốc trong tim, Điện Biên mùa xuân về, Cuộc hành
quân giữa mùa xuân,…
Chương trình đã thu hút đông đảo khán giả tập trung về quảng trường, mang lại
cho người xem những phút giây ý nghĩa, được sống trong không khí hào hùng của quân
đội ta, hiểu thêm và quý trọng hơn những tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam.
016. CHU QUỐC HÙNG/ “Đánh thức” du lịch miền cực Tây Tổ quốc// Tin tức
cuối tuần.- Số 20.- Ngày 19/5-25/5/2016 - Tr.9
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng
thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, Điện Biên có đủ căn
cứ pháp lý để triển khai, kêu gọi đầu tư và đánh thức tiềm năng du lịch của mảnh đất
lịch sử này.
Tiềm năng du lịch của mảnh đất lịch sử
Điện Biên Phủ - Pá Khoang thuộc vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đây là
khu vực có tiềm năng phát triển du lịch phong phú và nổi bật, đã được Chiến lược
phát triển ngành Du lịch Việt Nam định hướng phát triển để trở thành Khu du lịch
quốc gia trong giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang có diện tích gần 15.600 ha,
kéo dài suốt từ Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng tới Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang
và Tháp cổ Mường Luân (huyện Điện Biên Đông). Thành phố Điện Biên Phủ nay
được biết đến với quần thể di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ nổi tiếng. Từ năm
1962, quần thể này đã được công nhận di tích cấp quốc gia và năm 2009 được Thủ
tướng Chính phủ cấp Bằng công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đến với quần thể
này, du khách sẽ được đi thăm và hồi tưởng lại một thời kỳ oanh liệt của quân và dân
Việt Nam, trong cuộc kháng chiến chống lại một trong những đội quân viễn chinh lớn
nhất thế giới.
Từ quần thể này, du khách ngược lên hồ Pá Khoang, một trong những công
trình thủy lợi lớn nhất của đất nước trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu
nước. Pá Khoang với tên gọi có nghĩa là “Rừng trúc”, từ một khu rừng với bãi lầy
hoang trên núi cao chót vót, được tạo thành hồ bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng
máu của hàng trăm chiến sĩ thanh niên xung phong, bắt đầu xây dựng từ năm 1974.
Trên mặt hồ rộng tới 600 ha, mặt nước trong xanh bao lấy những ngọn núi xanh
mướt, những hòn đảo nổi lên trên với những rừng cây nguyên sinh. Trong thảm rừng
quanh hồ có nhiều loài thú và nhiều loại hoa phong lan đủ chủng loại. Dưới lòng hồ
có khoảng 65 loài thực vật nổi, 14 loài động vật…
Một trong những điểm nhấn của Pá Khoang là Đảo hoa Anh đào của Tiến sĩ
Trần Lệ, người đã đem cả hương sắc từ Đà Lạt, cho đến hạt giống của đất nước Nhật
Bản xa xôi ươm cấy lên hòn đảo này.
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Rừng văn hóa - lịch sử Mường Phăng, nơi có Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên
Phủ là khu rừng đặc dụng có hệ sinh thái đa dạng, đỉnh Pu Uốt và Pu Tó Cọ cao nhất
lòng chảo Điện Biên Phủ. Nơi đây còn nguyên những di tích lịch sử như căn hầm chỉ
huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hệ thống hầm của Trung tâm chỉ huy chiến dịch
Điện Biên Phủ, nằm tĩnh lặng dưới tán rừng già hoang sơ.
Quay lại vùng lòng chảo Điện Biên Phủ, du khách sẽ còn muốn tới thăm cửa khẩu
Quốc tế Tây Trang, cửa khẩu lớn nhất để Điện Biên giao thương với các tỉnh Bắc Lào và
Đông Bắc Thái Lan. Trên đường đi sẽ ghé qua Thành Bản Phủ, Thành Tam Vạn, nơi
người Anh hùng áo vải Hoàng Công Chất lãnh đạo nghĩa quân đánh tan giặc Phẻ, giữ
yên một vùng giang sơn đất nước vào thế kỷ 18. Hay đến thăm tháp Mường Luân, một
công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo do các dân tộc Việt và Lào xây dựng từ thế kỷ
16. Động Pa Thơm ở phía Tây huyện Điện Biên giáp biên giới Việt Lào là một trong
những động đẹp nhất của địa phương này, với chiều sâu tới 350 m, có 9 vòm lớn nhỏ,
những nhũ đá hoang sơ mà đẹp đến nao lòng. Du khách cũng có thể đắm mình xuống
suối nước nóng U Va, ở xã Noong Luống, hay suối nước nóng Hua Pe trên xã Thanh
Luông. Nguồn suối khoáng thiên nhiên, lúc nào cũng ở nhiệt độ từ 60 - 80 độ C này sẽ
làm cho du khách quên đi những mệt mỏi sau cả ngày cuốc bộ, leo dốc. Rồi đêm về lại
đắm say trong vòng xòe của đồng bào các bản du lịch trong vùng lòng chảo; cùng
thưởng thức các món ăn dân dã mang đậm vị núi rừng, như xôi nếp nương, cá nướng
Pỉnh Pộp, thịt hun khói, măng đắng, nộm ngọn hoa ban…
“Biến” tiềm năng thành hiện thực
Nói về ý nghĩa từ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc
gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang của Thủ tướng Chính phủ, ông Đoàn Văn Chì, Phó
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: Quyết định này
như một bước ngoặt lớn, tạo điều kiện về mặt pháp lý cho tỉnh xây dựng các quy
hoạch chi tiết, từ đó kêu gọi, thu hút đầu tư để đánh thức tiềm năng du lịch của tỉnh.
Theo bản Quy hoạch tổng thể, tổng nhu cầu đầu tư Khu du lịch quốc gia Điện
Biên Phủ- Pá Khoang từ nay đến năm 2030 sẽ cần tới khoảng 6.900 tỷ đồng. Đây là
nhu cầu đầu tư phát triển các công trình cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, hạ tầng khung
trong khu du lịch, xúc tiến quảng bá và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu khu du lịch
quốc gia. Trong tổng nhu cầu đầu tư trên, vốn ngân sách dự kiến khoảng 690 tỷ đồng,
bằng 10% tổng vốn.
Quyết định 1465 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mục tiêu: 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 du lịch quốc
gia với hệ thống cơ sở 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…
Năm 2020 đón được khoảng 650 ngàn lượt khách với 170 ngàn lượt khách quốc tế,
thu về 1.400 tỷ đồng và đem lại việc làm cho 13 ngàn lao động. Đến năm 2030 đón
khoảng 1,5 triệu lượt khách với 500 ngàn lượt khách quốc tế, thu về 5.000 tỷ đồng từ
khách du lịch, đồng thời tạo việc làm cho 30 ngàn lao động.
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Nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, thì ngành du lịch Điện Biên sẽ thực
sự cất cánh, làm thay đổi diện mạo của mảnh đất heo hút nơi miền cực Tây của
Tổ quốc.
017. P.H/ Nghệ thuật xòe Thái Điện Biên là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia//
Tin tức cuối tuần.- Số 21.- Ngày 26/5-1/6/2016 - Tr.9
Huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vừa tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận
Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với nghệ thuật xòe Thái. Lễ công bố được
gắn với chuỗi hoạt động của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc huyện
Điện Biên lần thứ V. Xòe Thái được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu trong
đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Điện Biên. Di sản nghệ thuật
xòe Thái là tài sản vô giá của đồng bào, là sợi dây gắn kết cộng đồng, là bản sắc văn
hóa của dân tộc. Ngày nay, nghệ thuật xòa còn góp phần phát triển kinh tế của địa
phương thông qua các dịch vụ du lịch cộng đồng phục vụ khách tham quan du lịch
trong và ngoài nước. Nghệ thuật xòe Thái trên địa bàn huyện Điện Biên tồn tại và
phát triển mạnh mẽ đến nay, phần lớn nhờ ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân,
trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, coi đó là tài sản vô giá cần được
gìn giữ và bảo vệ. Bên cạnh đó, nghệ thuật xòe Thái còn được chính quyền, địa
phương quan tâm và có những chính sách hỗ trợ tròn việc bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật
này. Việc nghệ thuật xòa Thái ở huyện Điện Biên được công nhận là Di sản văn hóa
phi vật thể Quốc gia là niềm vinh dự, tự hào của đồng bào dan tộc Thái huyện Điện
Biên nói riêng cũng như đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói chung. Đồng thời,
nâng cao thêm trách nhiệm của nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên trong việc phát
huy, bảo tồn bản sắc và quảng bá những đặc trưng của văn hóa địa phương đến bạn
bè trong và người nước.
018. TRƯỜNG LONG/ Bắt đối tượng mua bán trái phép 6 bánh heroin// Công
an Nhân dân.- Số 3940.- Ngày 10/5/2016
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá
thành công một chuyên án, bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất
ma túy, tang vật thu giữ 6 bánh heroin.
Khoảng 13h15 ngày 8-5, tại khu vực bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện
Biên, tỉnh Điện Biên, CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang
đối tượng Ly A Chính (SN 1979), quốc tịch Lào, trú tại Phu Bia, huyện Phu Cút, tỉnh
Xiêng Khoảng (Lào) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ
tại chỗ 6 bánh heroin có tổng trọng lượng khoảng 2.100gram.
Bước đầu Ly A Chính khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào mang sang Việt
Nam để tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ.
Hiện chuyên án đang được Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên
đấu tranh mở rộng.
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019. PV/ Bắt đối tượng vận chuyển 16 bánh heroin ở Điện Biên// Công an nhân
dân.- Số 3960.- Ngày 30/5/2016 - Tr.8
Ngày 29/5, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Điện Biên cho biết đang điều tra
mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển ma
túy lớn từ bên kia biên giới về nội địa tiêu thụ. Trước đó, vào khoảng 17h ngày 285, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu
vực gần UBND xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã phát hiện đối
tượng có biểu hiện nghi vấn liền tiến hành kiểm tra. Đối tượng thấy lực lượng công
an làm nhiệm vụ đã bỏ chạy nhưng đã bị vây bắt cùng một bao tải tang vật gồm
nhiều bánh màu trắng. Qua khai thác, đối tượng Hờ A Hù (32 tuổi) trú tại xã Noong
U, huyện Điện Biên Đông khai nhận số tang vật chính là heroin, đang được vận
chuyển đi tiêu thụ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và kiểm đếm, tổng số tang vật
thu tại chỗ gồm 16 bánh heroin có tổng trọng lượng 5,6kg. Hờ A Hù khai nhận mua
số heroin trên của một đối tượng tại khu vực biên giới. Chuyên án đang được cơ
quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh, mở rộng điều tra đường dây vận
chuyển ma túy cực lớn này.
020. HOÀNG ÚT/ Tuyên án vụ mua bán hơn 1000 bánh heroin// Pháp luật Việt
Nam.- Số 145.- Ngày 24/5/2016 - Tr.9
Vừa qua, TAND tỉnh Điện Biên đã tiến hành tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ
án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xwe tại
Điện Biên, với tổng số 1.010 bánh heroin. Theo cáo trạng, 0h5 ngày 24/11/2014, lực
lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Múa B, xã Keo Lôm, huyện
Điện Biên Đông phát hiện, bắt quả tang Hạng A Thi (SN1995, ngụ huyện Điện Biên
Đông) và Sùng A Sếnh (SN 1988, ngụ huyện Điện Biên Đông) đang vận chuyển
39,25g heroin đi bán kiếm lời. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng
đã tiến hành truy xét và khởi tố 10 bị can tham gia đường dây buôn bán, tiêu thụ
1.010 bánh heroin nói trên. HĐXX đã tuyên Vàng Seo Chứ mức án tù chung thân,
Hạng A Thi 20 năm tù, Sùng A Sếnh 7 năm tù và bị cáo Phàng Lịch Sử hơn 12 tháng
từ giam. Đối với bị cáo Phàng Lịch Sử, do đã đủ thời gian chấp hành án phạt nên
được trả tự do tại tòa.
021. THÀNH TRUNG/ Bắt 2 đối tượng, thu 4kg thuốc phiện// Công an nhân
dân.- Số 3953.- Ngày 23/5/2016 - Tr.5
Hồi 8h ngày 20-5, tại bản Nậm Khum, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh
Điện Biên, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp
với Công an an huyện Mường Nhé phá thành công chuyên án, bắt quả tang hai đối
tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đó là Lù A Tòng (SN 1984) và
Giàng A Phủ (SN 1995) đều trú tại Nhóm Tá Phỉ Chà, xã Chung Chải, huyện Mường
Nhé, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ 4kg thuốc phiện, 1 cân bàn loại 100kg và 2
điện thoại di động.
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022. VĨNH HÀ/ Chuyến đi cắt rừng từ Lào Cai sang Điện Biên của hai anh
chàng buôn hàng lâm sản phá đường dây ma túy lớn// Pháp luật và cuộc sống.Số 40.- Ngày 19/5/2016 - Tr.5
Qua nhiều cầu cửa mô giới, cuối cùng Phửn cũng tiếp cận được với 2 gã buôn
lâm sản thích “ăn hàng” gọn nhẹ. Sau màn chào hỏi và đánh giá nhau bằng hít heroin,
Phửn tin độ ăn chơi của 2 gã lái buôn nên đồng ý bán cho họ 4 “cặp trâu”. Nơi giao
hàng được thống nhất rồi thay đổi liên tục trong suốt quá trình liên lạc, nhưng độ
cảnh giác của Phửn vẫn thua xa sự tính toán của 2 gã buôn trẻ tuổi.
Kết quả là Giàng A Phửn, sinh năm 1986, trú tại bản Pu Nhi, xã Pu Nhi, huyện
Điện Biên Đông (Điện Biên) bị bắt cùng với tên đệ tử thân tín. Tang vật thu bị lực
lượng biên phòng tỉnh Điện Biên thu giữ là 8 bánh Heroin mà trước đó được Phửn
gọi với cái tên dân dã: 4 cặp trâu béo. Trong lúc hỗn loạn, 2 gã buôn lâm sản nhảy
xuống vực trốn thoát. Phửn không biết tên thật của khách mua, chỉ biết họ gọi nhau là
Sếu và Mướp, là khách “ăn hàng” từ Lào Cai sang.
Từ anh sửa xe hay chuyện
Việc phát hiện và bắt giữ trùm ma túy trẻ Vàng A Phửn bắt nguồn từ 1 câu
chuyện của 1 anh thợ sửa xe máy mà trinh sát biên phòng tỉnh Điện Biên tình cờ
nghe được. Hôm đó, người trinh sát này đem xe đi sửa, trong lúc rỗi rãi đã vừa xem
anh thợ sửa xe làm, vừa trò chuyện để giết thời gian. Con cà con kê đủ chuyện trên
trời, dưới biển, bỗng người thợ này kể rằng vừa thấy Giàng A Phửn, người xã Pu Nhi
phóng ô tô qua. Dường như phục sát đất thanh niên trẻ này, người thợ sửa xe luôn
miệng bảo Phửn đúng là tuổi trẻ tài cao, nhà chỉ có ít thảo quả thôi mà giỏi buôn bán
lên mới có vài vụ mà đã mua được cả ô tô gần tỷ bạc để thi thoảng đi “đổi gió”. Anh
lính biên phòng nghe cũng thêm lời như thán phục. Như có người cổ vũ, anh thợ sửa
xe cao hứng khoe như thể Phửn là người thân của mình, rằng mới hôm nọ nghe Phửn
nói chuyện điện thoại với ai đó, đoán rằng Phửn còn qua Lào buôn trâu. Linh cảm
nghề nghiệp mách bảo có điều gì đó không bình thường, anh trinh sát ghi nhớ điều
này rồi âm thầm tìm hiểu.
Pu Nhi là một xã vùng cao huyện Điện Biên Đông, sinh sống trên địa bàn chủ
yếu là dân tộc Mông, quan hệ thân tộc, dân tộc giữa nhân dân Pu Nhi với dân tộc
Mông ở các địa bàn biên giới như Na Ư, Mường Nhà có từ lâu đời và rất rộng rãi.
Đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộc trong xã những năm gần đây vẫn
còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tệ nạn nghiện ma túy còn khá phổ biến.
Do trong địa bàn chủ yếu là dân tộc Mông, phong tục tập quán và các mối quan hệ
thân tộc, dòng họ còn khá nặng nề nên hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền
đoàn thể ở xã Pu Nhi trong đấu tranh PCTP ma túy còn nhiều hạn chế, thậm chí một
số còn có biểu hiện bao che, tiếp tay cho các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy
vì lý do quan hệ hoặc sợ bị trả thù cá nhân. Trong nhiều năm qua, đây là một địa bàn
nội địa tương đối nóng về ma túy của huyện Điện Biên Đông. Nhiều đối tượng mua
bán, vận chuyển ma túy lớn đã bị bắt, song vẫn còn nhiều đối tượng giàu lên nhanh
chóng. Chúng lợi dụng địa hình vượt biên trái phép sang Lào mua bán, vận chuyển
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ma túy về các bản Na Ư, Gia Phú, Sơn Tống – huyện Điện Biên sau đó vận chuyển
vào các huyện nội địa và đi các nơi khác tiêu thụ. Chúng sử dụng vũ khí nóng để bảo
vệ, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Thực trạng trên đã gây không ít khó
khăn cho công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của Bộ đội biên phòng cũng như
các lực lượng chức năng.
Để xác minh về Phửn, trinh sát đã báo cáo lãnh đạo, xin thêm người để tìm
cách tiếp cận. Thông qua một “Cò” chuyên “ăn đêm” tại khu vực Điện Biên Đông tên
Bùi, trinh sát phải mất nhiều lần “cân não” với người này, cuối cùng mới được anh ta
tiết lộ một thông tin quan trọng rằng Giàng A Phửn vừa đi theo đường Na Côm sang
Na Ư, rồi vượt biên sang khu vực lán nương của người Lào ở khu vực Pa Hốc mua
02 bánh Heroin với giá 80 triệu đồng /01 bánh mang về giao cho 1 đối tượng ở Lào
Cai với giá 145 triệu đồng/ 01 bánh. Bùi còn biết rõ rằng Phửn thường xuyên gọi
điện và quan hệ làm ăn với 1 số đối tượng ở Na Côm – Điện Biên. Trong giới “bố
trẻ” người Mông Phửn là loại “tuổi trẻ tài cao” lại vừa ăn chơi có tiếng phong lưu,
vừa mua xe ô tô trị giá hơn 700 triệu chỉ để thỉnh thoảng đi “đổi gió”.
Phải trực tiếp tiếp cận “bố trẻ” Phửn thì mới “ đo” được chính xác đối thủ
“nặng ký” đến chừng nào là điều mà lực lượng biên phòng Điện Biên cần làm, xong
trải qua vài lần nhậu say với nhau tới bến, “cò” Bùi mới chịu tiết lộ về Phửn, nhưng
lại không chịu cho tiếp cận Phửn vì sợ bị “cắt cầu” trong khi đó tên Phửn cũng tỏ ra
cáo già khi thận trọng tiếp xúc với những đầu mối mới. Bài “khích tướng” được trinh
sát tung ra và Bùi đã không thể gọi điện cho Phửn để thông báo tình hình. Qua điện
thoại, trinh sát nghe rõ tiếng Phửn tỏ ra hoài nghi, còn Bùi thì liến thắng nói rằng cứ
yên tâm vì đây là người họ hàng ở quê lên. Sau khi hẹn Phửn mang mẫu xuống xem,
Bùi dẫn trinh sát ra sân quảng trường thành phố ngồi đợi. Một lát sau thì Phửn đến,
đưa cho trinh sát 1ít mẫu bằng hạt gạo bảo kiểm tra nếu được thì làm giá. Trinh sát
kiểm tra “hàng” xong nhưng với bản chất cáo già, Phửn đề nghị phải hít mới đánh giá
chính xác chất lượng. Bài kiểm tra bất ngờ nhưng không mới với các trinh sát nội
tuyến nên sau vài hơi thật “sành điệu” trinh sát nội tuyến nói rõ đây là “hàng” loại 2,
nếu lấy giá 135 triệu/1 “con” thì hơi cao. Phửn thán phục nhưng vẫn tỏ ra thận trọng:
“ta chưa làm ăn với nhau bao giờ, mọi việc để anh Bùi lo, khoản 2 – 3 ngày nữa gặp
qua anh Bùi, lúc ấy sẽ thống nhất sau”. Không vồn vã, trinh sát giữ thế “nước đôi”:
“mình không thích làm cái này lắm, nhưng nếu biết có ai cần hỏi thì sẽ điện cho Bùi,
báo Phửn chuẩn bị”.
Bao vây và Phá án
Sau cuộc gặp người thật, việc thật ấy, các chiến sĩ biên phòng tỉnh Điện Biên
xác định: hiện tại đang tồn tại 1 đường dây buôn bán ma túy qua biên giới tương đối
lớn từ Pa Hốc – Lào vào Việt Nam qua địa bàn xã Na Ư, Núa Ngam – huyện Điện
Biên về Điện Biên Đông do Giàng A Phửn sinh năm 1986 người dân tộc Mông trú tại
bản Pu Nhi D – xã Pu Nhi – huyện Điện Biên Đông – Tỉnh Điện Biên cầm đầu. Hoạt
động mua bán, vận chuyển ma túy của đường dây này đã tồn tại trong thời gian tương
đối dài, lượng ma túy mà chúng vận chuyển về Việt Nam là khá lớn, phương thức thủ
đoạn hoạt động tinh vi. Một chuyên án được xác lập, trong đó lực lượng đấu tranh
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chuyên án là các trinh sát biên phòng tỉnh Điện Biên, có sự hỗ trợ của đội 1 - đoàn
đặc nhiệm miền bắc.
Ngày giờ hẹn đã đến, hai trinh sát trong vai chủ hàng lâm sản ở Lào Cai cắt
rừng sang Điện Biên mua hàng để chuyển đi Trung Quốc. “ cò” Bùi như mở cờ trong
bụng trước diễn tiến quá nhanh của mối mới nên hết lời tung hô 2 vị khách, còn Phửn
cũng gấp rút chuẩn bị cho đợt hàng mới. Thỏa thuận lần này là giao cho khách 4 cặp
trâu béo. Địa điểm giao hàng ban đầu được xác định là ở khu vực suối bản Nậm Ngán
– xã Pu Nhi. Thế nhưng khi lực lượng phá án ém quân xong đâu đấy thì bỗng nhiên
Phửn thay đổi, đòi giao luôn tại bãi sắn ở bản Nậm Ngám. Do đã có phương án chuẩn
bị lên 1 mũi trinh sát dự phòng được lệnh bí mật di chuyển về đây trong khi tổ công
tác ở khu vực suối vẫn giữ nguyên vị trí.
Thời gian cứ chậm chạp trong khi mặt trời đã ngả bóng, trong khi không ai
đoán trước là Phửn còn có ý định thay đổi nữa không. Dường như cũng thích dở
chứng như Phửn nên đang trên đường cùng “cò” đến bãi sắn, hai chủ hàng lâm sản
bỗng nhiên đổi ý, đòi Phửn trao đổi hàng ngay tại ngã ba Nậm Ngám không thì bỏ
cuộc. Đang cầm hàng theo người nên Phửn chỉ nói được câu thề độc rồi miễn cưỡng
đồng ý. Và khi ông trùm trẻ vừa đón lấy bọc tiền rồi hất đầu cho tên đệ tử tháo gói
hàng trên lưng ra thì lực lượng biên phòng bất ngờ xuất hiện. Hai lái buôn lâm sản co
dò nhảy ngay xuống bụi dậm ven đường, bỏ lại Phửn cùng tên đệ tử với tang vật là 8
bánh heroin cùng tiền và 01 xe máy cùng khẩu súng đã bị vô hiệu hóa từ trước đó.
Như vậy là chỉ trong 6 ngày, các chiến sĩ biên phòng tỉnh Điện Biên cùng lực lượng
đội 1 – Đội đặc nhiệm miền bắc đã bắt 03 đối tượng, thu 8 bánh heroin và nhiều tang
vật khác. Tuy nhiên, cuộc chiến chống TPMT của các chiến sĩ lực lượng phòng
chống tội phạm ma túy trên mảnh đất này vẫn không ngừng nghỉ.
023. HÀ PHƯƠNG/ Tuần Giáo, Điện Biên: Tăng cường thực hiện Tiêu chí Quốc
gia về y tế xã// Gia đình và xã hội.- Số 57.- Ngày 11/5/2016 - Tr.6
Đoàn công tác gồm đại diện Sở y tế tỉnh Điện Biên; Trung tâm y tế; Trung tâm
DS- KHHGĐ, Phòng Y tế huyện Tuần Giáo vừa hoàn thành đợt thẩm định kết quả
thực hiện Tiêu chí Quốc gia y tế xã của các xã đạt tiêu chí quốc gia năm 2012 -2013
trên địa bàn huyện. Các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 2020 gồm: chỉ đạo, điều hành công tác, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nhân lực y tế;
Cơ sở hạ tầng Trạm y tế xã; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; kế hoạch tài
chính; y tế dự phòng; phòng chống HIV – AIDS, an toàn thực phẩm; khám, chữa
bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; DS
– KHHGĐ; truyền thông; giáo dục sức khỏe. Kết quả trạm y tế xã Chiềng Sinh đạt
89,5 điểm/100điểm; xã Quài Tở đạt 87 điểm/100 điểm. xã Quài Nưa đạt
93,5điểm/100 điểm. Đến nay toàn huyện Tuần Giáo đã có 7/19 xã được xét công
nhận đạt 10 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã.
024. THÁI ĐÌNH HUYÊN/ Điện Biên sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia//
http://giaoducthoidai.vn/.- Ngày 24/5/2016
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Thời gian này, các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên
địa bàn tỉnh Điện Biên đã hoàn tất việc đăng ký hồ sơ cho học sinh dự thi theo quy
định của Bộ GD&ĐT; đồng thời tiếp tục kế hoạch ôn luyện cho học sinh trong thời
gian "nước rút".
Năm nay Điện Biên có 5.724 học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia, trong đó
có 2.955 học sinh đăng ký thi chỉ lấy kết quả công nhận tốt nghiệp, chiếm 52%.
Ngoài các môn bắt buộc thì môn thi được học sinh lựa chọn nhiều nhất là môn Địa lý
có 4.272 học sinh, tiếp theo là môn Lịch sử có 3.313 học sinh, môn Vật lí có số học
sinh đăng kí thi ít nhất, chỉ có 942 học sinh.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 sẽ diễn ra, hiện
các trường THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang tích cực ổn định tâm lý cho học
sinh đồng thời hướng dẫn học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức phấn đấu đạt được kết
quả cao nhất trong kỳ thi.
Để nắm bắt tình hình, tư vấn, hỗ trợ các đơn vị cũng như chấn chỉnh, uốn nắn
những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở cũng đã tổ chức các Đoàn kiểm
tra về tổ chức thực hiện chương trình và công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2016
tại các trường THPT, các Trung tâm GDTX các huyện, thị xã, thành phố từ ngày 10
đến hết ngày 20/5/2016.
Năm nay, Bộ và Sở GD&ĐT có kế hoạch sớm nên từ đầu năm học, các trường
đã xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể đối với từng môn thi nhằm giúp học sinh học tập,
ôn luyện hiệu quả bên cạnh việc hoàn thành chương trình lớp 12 và định hướng cho
học sinh lựa chọn môn thi.
Các trường cũng chú trọng việc phân loại học sinh để có giải pháp dạy học, ôn
thi hiệu quả hơn. Đối với những học sinh khá, giỏi các trường đã chỉ đạo giáo viên
vừa dạy ôn thi Đại học, vừa dạy ôn thi tốt nghiệp. Đối với học sinh trung bình không
có nhu cầu thi tuyển ĐH, sẽ trang bị cho các em kiến thức chuẩn để có kết quả thi tốt
nghiệp cao.
Theo kế hoạch, đến ngày 25/6 các trường sẽ kết thúc chương trình ôn luyện
theo nguyện vọng của học sinh. Sau thời điểm này, các em sẽ được nghỉ ngơi và tự
ôn bài ở nhà trước khi chính thức bước vào kỳ thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch,
phương án bố trí nơi ăn, nghỉ, đưa, đón và quản lý học sinh trước, trong và sau thời
gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia; quan tâm tạo mọi điều kiện để những học sinh
diện khó khăn, diện con hộ nghèo có đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Nắm bắt đầy đủ
thông tin học sinh dự thi (nơi nghỉ, điện thoại liên hệ) để có sự phối hợp tốt với phụ
huynh trong việc bố trí ăn, nghỉ, đôn đốc nhắc nhở học sinh dự thi.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia ngày 6/5/2016, ông Lê Văn Quý Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc
gia năm học 2016 - yêu cầu Học viện Ngân hàng, Sở GD&ĐT chủ động trong công
tác phối hợp với các trường CĐSP, CĐ kinh tế, CĐ Y tế Điện Biên cùng các ban,
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ngành liên quan chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức kỳ thi đúng thời gian quy
định, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng; thực hiện tốt các khâu sao in, bảo
quản, giao nhận đề thi, coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi.
025. V.H/ Điện Biên: Phấn đấu đến năm 2020, đạt chuẩn phổ cập GD tiểu học,
THCS mức độ 2// Giáo dục và thời đại.- Số 108 Ngày 5/5/2016 - Tr.2
Sau 5 năm thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục – xóa mù chữ đạt được
nhiều thành tựu. Nhiệm vụ công tác phổ cập giáo – xóa mù chữ giai đoạn 2016 –
2020: Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh đạt chuẩn phổ cập GD tiểu học, THCS mức độ 2.
Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 99,5%, trẻ 11 – 14 tuổi ra lớp đạt 95%. HS hoàn
thành chương trình tiểu học đạt trên 99%; HS tốt nghiệp THCS đạt 99,5%, tốt nghiệp
THPT đạt 97%.
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