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001. THANH HÀ/ Nỗ lực triển khai Đề án 1533 của Thủ tướng Chính phủ//
Người cao tuổi.- Số 138.- Ngày 30/8/2017 - Tr.5
Đầu tháng 4, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND
phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Đây là cơ sở pháp lí quan trọng, thể hiện sự quan
tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời với các giải pháp an sinh xã hội
nhằm chăm lo cho NCT ngày càng tốt hơn.
Mục tiêu xây dựng và nhân rộng các CLB này là thông qua cách tiếp cận liên
thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng; hỗ trợ cải thiện điều kiện sống nhằm nâng
cao đời sống tinh thần cho NCT. Tăng cường sự tham gia của các cấp, ngành, đoàn
thể, Hội NCT và cộng đồng chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong bối cảnh già hóa
dân số. Kinh phí hoạt động của CLB do ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện theo
hướng dẫn của Bộ Tài chính; huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, hội viên và
quỹ địa phương kết hợp nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế. Để tạo nguồn
lực chăm sóc, phát huy vai trò NCT và thành lập các CLB, Hội tham mưu cho chính
quyền xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT tại 103/130 cơ sở Hội, số dư
835,4 triệu đồng. Chân quỹ hiện có 5,5 tỉ đồng.
Theo kế hoạch, trong năm 2017, toàn tỉnh xây dựng 6 CLB ở huyện Điện Biên
và TP Điện Biên Phủ; từ năm 2018 đến 2020, xây dựng 14 CLB tại các huyện, thị xã,
thành phố. Hiện có 4 CLB được thành lập, duy trì hoạt động, thu hút 113 thành viên,
trong đó 2 CLB phường Nam Thanh và Noong Bua thuộc TP Điện Biên Phủ bước
đầu hiệu quả, có hướng phát triển bền vững. Trong điều kiện chưa có nguồn tài trợ,
sự huy động nguồn lực để thành lập và duy trì hoạt động CLB thể hiện sự cố gắng,
tích cực của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở.
CLB Liên thế hệ tự giúp nhau do UBND các xã, phường, thị trấn ra quyết định
thành lập; có từ 50 – 70 thành viên, trong đó có 70% là NCT; 60 – 70% là phụ nữ; 60
– 70% là người nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn; 30% có độ tuổi trẻ hơn để
giúp đỡ NCT. CLB bố trí 5 tình nguyện viên trẻ khỏe, nhiệt tình, có điều kiện về thời
gian, vật chất, hoạt động với tinh thần tự nguyện. Ban Chủ nhiệm có từ 3 – 5 thành
viên, đóng vai trò điều phối giữa CLB với các cơ quan, ban ngành của địa phương và
đối tác. Thành viên Ban Chủ nhiệm được tập huấn kĩ năng quản lí, điều hành, tham
quan các mô hình thành công để rút kinh nghiệm hoạt động cho bản thân và CLB.
Mỗi công việc từ lập kế hoạch, vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, văn nghệ
thể thao, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà… đều được hướng
dẫn tỉ mỉ, chi tiết. Các huyện, thị xã, thành phố thành lập CLB điểm, sau đó tổ chức
tổng kết rút kinh nghiệm rồi nhân ra diện rộng. Định kì 6 tháng, 1 năm, tiến hành
kiểm tra, giám sát, nhằm bổ sung điều chỉnh kịp thời, nâng cao chất lượng hoạt động.
UBND tỉnh giao BĐD Hội NCT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch,
tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Đề án bảo đảm
1

tiến độ, hiệu quả; hướng dẫn Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố thành lập CLB;
tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động và thành lập CLB. Tổ chức huy động, vận động, khai
thác nguồn vốn, nguồn tài trợ trong và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động CLB.
Theo ông Lù Văn Vin, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh, hiện Hội đang tham mưu
với Ban Công tác NCT tỉnh thành lập Ban Điều hành Đề án nhân rộng mô hình CLB
Liên thế hệ tự giúp nhau với 10 thành viên; trong đó lãnh đạo Hội NCT tỉnh là
Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực; Sở LĐ-TB&XH làm Phó trưởng ban.
002. PV - CTV/ Mưa lớn gây thiệt hại ở Điện Biên, Lai Châu// Nhân dân.- Số
22582.- Ngày 3/8/2017
Tại tỉnh Điện Biên, mưa to từ ngày 1-8 đến nay khiến nhiều tuyến đường, xã,
bản của các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà bị sạt lở và ngập nặng. Tại
huyện Nậm Pồ, mưa to khiến tuyến đường Km45 và đường từ xã Chà Cang đi vào
trung tâm huyện bị sạt lở, chia cắt. Ngoài ra, các xã Vàng Đán, Nà Bủng, Nậm
Chua, Nậm Nhừ, Na Cô Sa, Nà Khoa bị cô lập. Đáng chú ý, ở Km16 + 900 tại tuyến
đường tỉnh lộ từ Km 45 - xã Nà Hỳ xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm đứt hẳn 20m
đường, giao thông không thể đi lại được. Trên tuyến tỉnh lộ Km 45 - Nà Hỳ (dài 32
km) còn có 11 vị trí khác bị sạt lở, với tổng khối lượng đất đá ước tính hơn 20 nghìn
m3. Tại huyện Mường Nhé, mưa lũ gây ngập nặng, sạt lở trên tuyến đường từ trung
tâm huyện đi A Pa Chải khiến giao thông tắc nghẽn. Tại bản Nậm Là 2, xã Mường
Nhé, mưa lũ đã cuốn trôi 16 xe máy (đã tìm được 14 chiếc); một nhà bị sạt. Trên
tuyến quốc lộ 12, tại Km119 đoạn qua địa phận bản Huổi Toóng 2, xã Huổi Lèng,
huyện Mường Chà, mưa lớn khiến hàng chục khối bùn, đất từ ta-luy dương ở độ cao
khoảng hơn 10 m chảy tràn xuống. Chính quyền các địa phương khẩn trương sơ tán
đồ đạc giúp người dân tránh thiệt hại; Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông
trọng điểm tỉnh Điện Biên cũng đang huy động mọi lực lượng, phương tiện khắc
phục các đoạn đường sạt lở.
* Đêm 1-8 và rạng sáng 2-8, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn, gây sạt
lở ở nhiều nơi. Đáng chú ý, đã có hai người dân ở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè bị
chết do đất đá sạt lở vùi lấp khi đang trên đường đi làm. Hơn 50 hộ dân thuộc hai
huyện Mường Tè, Nậm Nhùn phải di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa cũng
làm thiệt hại một số diện tích cây nông nghiệp, làm hư hỏng một số công trình giao
thông, làm tắc đường cục bộ trên toàn tuyến của huyện Mường Tè. Nhất là các tuyến
đường đi các xã Tà Tổng, Ka Lăng, Thu Lũm, Tá Pạ, Pa Ủ, Vàng San, Nậm Khao,
với khối lượng đất, đá lên đến gần 10 nghìn m3. Chính quyền huyện Mường Tè đã
chỉ đạo lực lượng tại chỗ tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do trên địa bàn tiếp tục
có mưa, cộng với khối lượng đất đá sạt lở lớn, giao thông bị chia cắt, việc tìm kiếm
các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Đến cuối giờ chiều 2-8, các lực lượng chức
năng vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân.
Do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về lớn cho nên sáng 2-8, Thủy điện Lai
Châu đã phải mở hai cửa đáy để xả lũ. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An
cùng các ban, ngành liên quan đã có mặt tại thủy điện để chỉ đạo việc xả lũ và khắc
phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên gia đình bị nạn…
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* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của rãnh
áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới
5.000 m, khu vực Lai Châu và Điện Biên có mưa rất to, từ 19 giờ ngày 1-8 đến 7 giờ
ngày 2-8 với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 80 mm. Một số nơi có mưa lớn hơn như
Tà Tổng (Lai Châu) 120 mm, Mường Chà (Điện Biên) 120 mm… Lưu lượng đến hồ
Lai Châu đang tăng rất nhanh. Lúc 9 giờ ngày 2-8, lưu lượng đến hồ Lai Châu ở mức:
6.980 m3/giây. Thủy điện Lai Châu đã mở ba cửa van xả mặt.
* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cảnh báo, sạt lở đất và lũ quét
trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc. Nguy cơ
đặc biệt cao ở các tỉnh: Lai Châu (huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn
Hồ); Điện Biên (huyện Mường Lay, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Chà,
Mường Ảng). Những tỉnh có nguy cơ cao: Sơn La (huyện Quỳnh Nhai, Mường La,
Yên Châu); Lào Cai (huyện Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn); Hà Giang (huyện Hoàng Su
Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Vị Xuyên); Bắc Cạn (huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn,
Bạch Thông). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
* Ngày 2-8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên
tai (PCTT) có Văn bản số 339 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố
khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất. Theo đó, đề nghị
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ;
thông báo đến các cấp chính quyền và người dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa, chủ các
phương tiện giao thông thủy, chủ đầu tư các công trình đang thi công nhất là những
công trình trên sông, suối và các chủ hồ chứa nước, hầm, lò khai thác khoáng sản biết
diễn biến mưa, lũ để chủ động phòng, tránh. Tăng cường kiểm soát việc đi lại của
người dân tại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, bến đò
ngang, đò dọc để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện…
* Tỉnh Lào Cai vừa ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-CT về việc chủ động
phòng, chống và ứng phó với mưa, lũ. Theo đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ
bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, của tỉnh,
trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch cụ thể và các biện pháp phù
hợp với thực tế của địa phương nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại. Chỉ đạo
quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển ngay những hộ gia đình, cá nhân đang sinh
sống tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt, lở, lũ quét đến nơi an toàn. Tổ chức
trực ban nghiêm túc 24 giờ mỗi ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật), tuyệt đối không được
uống rượu, bia trong quá trình trực.
003. X.MAI - T.HIẾU - M.PHONG - L.HOÀNG - T.TRUNG/ Tại tỉnh Điện
Biên// Công an Nhân dân.- Số 4391.- Ngày 4/8/2017 - Tr.2
Từ 1 đến 3-8, trên địa bàn Điện Biên mưa to liên tục và kéo dài, gây thiệt hại
nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân và gây sạt lở, ách tắc giao thông trên nhiều
tuyến đường.
Mưa lớn ở khu vực thượng nguồn khiến nước suối Nậm Nhé dâng cao, gây
thiệt hại lớn tại các xã Chung Chải, Mường Nhé, Nậm Kè, Mường Toong. Tuyến
đường từ trung tâm huyện lên các xã bị sạt lở hàng chục điểm, đất đá, cây cối chắn
ngang đường khiến cho giao thông gần như tê liệt.
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Đặc biệt tuyến đường Quốc lộ 4H từ trung tâm huyện đi các xã Leng Su Sìn,
Chung Chải bị tê liệt hoàn toàn. Tại Quốc lộ 4H đoạn thuộc khu vực bản Nậm Là 2,
xã Leng Su Sìn bị sạt lở dài đến 200m gây khó khăn cho các lực lượng chức năng
tham gia cứu hộ.
Theo thống kê sơ bộ của Ban phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện
Mường Nhé nhiều diện tích hoa màu, ruộng lúa nước và khoảng 10ha ao cá bị ngập
lụt. Tại xã Mường Nhé, Công an đã phối hợp với Ban PCLB huyện đã kịp thời tìm
kiếm được 16 chiếc xe máy cho nhân dân.
Tại xã Mường Toong có 2 hộ dân bị đất đá sạt lở phải sơ tán và có 4 bản: Ngã
Ba, Nậm Xả, Huổi Pinh, bản Yên hiện nay bị cô lập hoàn toàn do bị trôi mất cầu .
Các xã Chung Chải, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Sín Thầu cũng bị ảnh hưởng lớn do
mưa lũ, nhưng do hệ thống viễn thông bị hư hỏng nên chưa liên lạc được. Hiện nay
huyện Mường Nhé đang huy động toàn bộ các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục,
sơ tán tài sản ra vùng an toàn.
Còn tại huyện Nậm Pồ, do mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường huyết mạch
trên địa bàn huyện Nậm Pồ bị sạt lở nghiêm trọng, nhà cửa, hoa màu của người dân
bị vùi lấp và cuốn trôi.
Theo số liệu thống kê sơ bộ, ảnh hưởng đợt mưa này, tuyến đường từ xã Chà
Cang vào trung tâm huyện Nậm Pồ cũng bị sạt lở nhiều điểm nghiêm trọng. Ngầm
tràn qua suối tại xã Chà Tở vào xã Nậm Khăn bị đứt gãy 1 khoang; ngầm tràn vào
bản Huổi Khương xã Pa Tần; ngầm tràn xã Nà Khoa cũng bị hư hỏng.
Mưa lũ cũng làm 16 nhà dân bị vùi lấp và cuốn trôi, trong đó có 2 nhà bị lũ
cuốn trôi, 14 nhà bị đất đá sạt vào nhà. Mưa còn lũ cuốn trôi 1 xe máy, gần 20 ha ao
cá; hơn 70 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi và vùi lấp, gần 20km kênh mương thủy lợi.
Hiện nay, huyện Nậm Pồ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện
rà soát thống kê thiệt hại do mưa lũ, huy động các phương tiện, máy móc để nhanh
chóng đảm bảo giao thông. Sau 1 ngày đảm bảo giao thông, tuyến đường Chà Cang Nậm Pồ được thông tuyến sơ bộ.
004. NGUYỄN PHƯỢNG/ Điện Biên: Đảm bảo sự công bằng trong hỗ trợ// Đại
đoàn kết.- Số 220.- Ngày 8/8/2017 - Tr.1,5
Công tác khắc phục lũ lụt tại tỉnh Điện Biên cũng đang được đẩy mạnh. Các
cấp, các ngành đặc biệt là hệ thống MTTQ trong tỉnh đã cũng đã vào cuộc. Chiều
ngày 7-8, ông Lò Văn Mừng- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Điện Biên cho biết: ngay sau
khi mưa lũ xảy ra trên địa bàn, tỉnh Điện Biên cũng đã tập trung chỉ đạo các xã huy
động lực lượng với phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục hậu quả, kịp thời hỗ trợ
các hộ gia đình có người bị thương, các gia đình bị mất nhà cửa ổn định cuộc sống;
các lực lượng chức năng thường xuyên ứng trực để dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm
bảo an toàn giao thông. Đồng thời cũng phải quan tâm di dời các hộ dân ở những khu
vực nguy hiểm đến nơi an toàn để hạn chế thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Vẫn theo ông Mừng, hiện còn 2 trường hợp mất tích vẫn chưa tìm thấy. Ngoài
đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, sắp xếp chỗ ăn ở cho bà con, tỉnh Điện Biên
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cũng đang khoanh vùng những nơi có nguy cơ sạt lở cao để tiếp tục lên phương án
khắc phục. Đối với những hộ dân bị mất nhà cửa hoàn toàn, Ban Cứu trợ tỉnh đã
quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng cho những hộ bị mất nhà cửa hoàn toàn, hỗ trợ 10
triệu cho những gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa, hỗ trợ 5 triệu đồng cho những
gia đình có người mất và 2 triệu đối với người bị thương. Mặt trận tỉnh cũng đã trích
2,8 tỷ đồng để hỗ trợ ban đầu về người và của. Tính đến thời điểm này, Mặt trận tỉnh
cũng đã tiếp nhận được trên 800 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt.
“Để tránh trường hợp người được nhận cứu trợ nhiều, người được ít, Mặt trận
tỉnh cũng đưa ra chương trình giám sát cụ thể. Trong đó, chúng tôi đã giao cho Ban
Cứu trợ xã, huyện rà soát các đối tượng chính xác để đảm bảo tính công bằng. Đối
với sự trợ giúp, ủng hộ bằng tiền của các đơn vị, cá nhân thì nhất thiết phải thông qua
Ban Cứu trợ còn những ủng hộ khác như quần áo thì phải được phân bố cho đều”ông Mừng khẳng định.
Truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc lại một lần nữa được khơi dậy
thông qua việc giúp đỡ đồng bào vùng rốn lũ. Đặc biệt, nhờ sự vào cuộc quyết liệt
của hệ thống MTTQ mà người dân vùng rốn lũ đã phần nào cảm nhận sự ấm áp, sự
yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của đồng bào trên mọi nẻo đường đất nước.
005. VIỆT DŨNG/ Cảnh báo diễn biến phức tạp của mưa lũ// Giáo dục và thời
đại.- Số 197.- Ngày 18/8/2017 - Tr.8
Ngày 17/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
thiên tai có báo cáo nhanh cho biết, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển nên
ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông diện rộng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, nhất là ở các tỉnh khu vực vùng núi
phía Bắc, nên mực nước sông Thao, sông Cầu tiếp tục lên và có khả năng đạt mức
đỉnh ngày 17/8 và ở dưới mức báo động 1.
Sạt nở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh
vùng núi phái Bắc, đặc biệt tại những huyện vùng cao của các tỉnh Lai Châu, Điện
Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh...
Về cảnh báo mưa giông, gió mạnh, sóng lớn trên biển, từ ngày 16/8 khu vực
Nam biển Đông ( bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Kiên
Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và giông. Dự báo: Từ ngày 17/8 và trong
khoảng 2-3 ngày tới do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển
Đông( bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang và
Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và
gió giật mạnh.
Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía Tây quần đảo Trường Sa
có gió giật cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 1,5- 2,5m. Cấp độ rủi
ro thiên tai: Cấp 1.
Về tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, hiện nay, hồ thủy điện
Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy; các hồ: Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà đóng tất cả các
cửa xả đáy. Có 2/6 đơn vị tư vấn mở thêm 1cửa xả đáy hồ Hòa Bình; 4/6 đơn vị đề
xuất phương án giữ nguyên hiện trạng.
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Về tình hình thiệt hại do mưa lũ, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường
trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh:Điện Biên, Cao
Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh
mưa, lũ xảy ra từ ngày 14-16/8 đã gây thiệt hại như sau: Về người: 1 chết(Quảng
Ninh) 1 người mất tích (Điện Biên) 3 người bị thương:( Cao Bằng 1, Điện Biên 2).
Về nhà ở: 18 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất(Hà Giang: 2, Lào Cai: 6, Điện
Biên: 10); 14 nhà bị tốc mái(Thái Nguyên); 138 nhà bị ngập nước(Hà Giang: 2, Bắc
Giang: 65, Quảng Ninh: 54, Lào Cai: 10, Điện Biên: 7).
Về nông nghiệp: 424,03 ha lúa; 40,1ha hoa màu; 4 ha cây trồng lâu năm, 0,3 ha
cây ăn quả bị thiệt hại; 11 tấn lương thực bị cuốn trôi; Về chăn nuôi: 18 gia súc và
295 gia cầm bị chết , cuốn trôi.
Về giao thông: 1.842,5m/22 điểm quốc lộ 3B đoạn Km 61- Km 211 thuộc địa
phận tỉnh Bắc Kạn và 150 đường quốc lộ 279 từ tỉnh Bắc Giang đi Ba Chẽ ,Quảng
Ninh bị sạt lở; 5 cầu bị hư hỏng(Hà Giang: 1, Quảng Ninh: 3, Điện Biên: 1); Về thủy
lợi: 5 công trình thủy lợi bị hư hỏng( Bắc Giang: 2, Quảng Ninh: 3); 527m kênh
mương bi sạt lở, hư hỏng(Bắc Giang:120, Quảng Ninh: 287, Lào Cai: 120); 1 ngầm
qua đường bị sạt lở ( Bắc Giang).
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu Trung tâm Khí
tượng thủy văn cung cấp các bản tin nhận định về thời tiết, mưa lũ phục vụ điều
hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Công văn số 95/TWPCTT ngày
16/8/2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Văn phòng thường trực Ban Chỉ
đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo
dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ, đôn đốc các địa phương sẵn sàng các
phương án ứng phó.
006. P.ANH/ Điện Biên: Khắc phục sự cố sạt lở các tuyến đường// Đại đoàn kết.Số 222.- Ngày 10/8/0217 - Tr.2
Ông Hạng Nhè Ly - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện
Biên) cho biết đến chiều 9/8, tình hình giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn
huyện Nậm Pồ cơ bản đã được thông tuyến; sự cố sạt lở đất, đá trên 2 tuyến đường
huyết mạch nối Quốc lộ 4H với trung tâm huyện đã được khắc phục bước đầu, đảm
bảo cho các loại phương tiện tham gia giao thông.
Đặc biệt, tuyến tỉnh lộ từ Km45 đi Nà Hỳ đến trung tâm huyện biên giới Nậm
Pồ đã thông tuyến, chấm dứt tình trạng giao thông tê liệt trên tuyến Nậm Pồ đi huyện
Mường Chà và thành phố Điện Biên Phủ trong nhiều ngày qua.
Trước đó,đêm1/8 đến sáng 3/8, trên địa bàn huyện Nậm Pồ xảy ra mưa lớn, xảy
ra tình trạng sạt lở mái tà ly dương trên nhiều tuyến đường. Đặc biệt, suốt chiều dài
gần 40km của tuyến tỉnh lộ huyết mạch từ Km45-Nà Hỳ-trung tâm huyện Nậm Pồ
nối trung tâm huyện Nậm Pồ với Quốc lộ 4H xuất hiện khoảng 20 điểm sạt lở, với
khối lượng đất, đá lên đến hơn 25.000m3.Trong đó có 3 điểm sạt lở lớn thuộc km
16+140 và 2 điểm ở bản Nậm Đích (xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ) khiến tình hình
giao thông trên tuyến đường này bị tê liệt hoàn toàn .
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007. T.XUÂN/ Xem xét miễn giảm lãi vay đối với khách hàng bị thiệt hại từ lũ//
Thanh niên.- Số 220.- Ngày 8/8/2017 - Tr.7
Ngân hàng Nhà nước VN vừa có yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng
Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố hỗ trợ người dân các tỉnh Sơn La, Yên Bái,
Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất,
kinh doanh sau khi chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do mưa lũ.Tổ chức
tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tạo điều kiện thuận lợi
để khách hàng được vay mới khôi phục sản xuất sau lũ; thực hiện xử lý nợ đối với
khách hàng theo các quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát
triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách
xã hội.
Các cán bộ, viên chức ngành ngân hàng và các ngân hàng thương mại đã
ủng hộ 12,3 tỉ đồng hỗ trợ những tỉnh bị thiệt hại do lũ gây ra như 4 tỉ đồng xây dựng
Trường tiểu học xã Nặm Păm, H.Mường La, Sơn La; 3 tỉ đồng xây dựng Trường tiểu
học và trung học Võ Thị Sáu, TT.Mù Cang Chải, Yên Bái; hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ cho
các hộ gia đình có nhà bị sập, các hộ gia đình có người chết, mất tích; hỗ trợ sách vở,
nhu yếu phẩm cho 15 điểm trường và cho học sinh trước kỳ khai giảng năm học mới.
008. NGỌC SƠN/ Đưa cao-su trở thành cây trồng chủ lực của tỉnh Điện Biên//
Nhân dân.- Số 22587.- Ngày 8/8/2017 - Tr.2
Nhân rộng trồng cao-su tại tỉnh Điện Biên có vai trò quan trọng, không chỉ
trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo mà còn thay đổi tập quán du canh
du cư của người dân; từ đó ổn định an ninh, trật tự, chính trị xã hội trên địa
bàn. Tuy nhiên, để cao-su trở thành cây trồng chủ lực của tỉnh, những vướng
mắc về thủ tục hành chính, về vốn vẫn đang được xem là rào cản cần tháo gỡ.
Từ kết quả bước đầu…
Năm 2008, tỉnh Điện Biên trồng thử nghiệm cây cao-su trên vùng đất dốc, đất
bạc màu với mục đích ban đầu giúp người dân thoát nghèo, tăng độ che phủ, chống
xói mòn cho đất. Quy hoạch của tỉnh xác định rõ, đến năm 2020, toàn tỉnh có 20
nghìn ha cao-su. Công ty cổ phần cao-su Điện Biên và Công ty cổ phần cao-su
Mường Nhé là đơn vị thực hiện. Mọi việc tưởng “xuôi chèo mát mái”, tuy nhiên
giống cao-su chuyển từ miền nam ra do không hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cho nên
phần lớn bị chết hoặc không phát triển. Nhiều hộ dân và một số chính quyền thôn,
bản đã tính chuyện buông xuôi. Năm 2011, Công ty cổ phần cao-su Điện Biên quyết
định thay thế diện tích trồng cao-su hiện có bằng giống mới do Viện Nghiên cứu caosu, thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam cung cấp. Và “phép màu” đã đến,
cây cao-su đã nhanh chóng phủ xanh toàn bộ diện tích 3.737 ha do Công ty quản lý.
Đến nay, 730 ha cao-su trong tổng diện tích nói trên đã cho khai thác.
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao-su Điện Biên Phan Văn Lợi cho biết, với
mật độ khai thác 403 cây/ha, tổng sản lượng mủ khô đạt 8,7 tấn/hai tháng, dự kiến
năng suất mủ khô bình quân năm thứ nhất ước đạt 7 tạ/ha/năm, đạt 122% so với kế
hoạch giao; năng suất mủ khô sẽ tăng dần vào những năm tiếp theo và có thể đạt từ
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17 đến 18 tạ/ha/năm; tỷ lệ DRC (tỷ lệ cao-su trong hỗn hợp) đạt 30 đến 35%. Năm
2017, Công ty cổ phần cao-su Điện Biên tiếp tục đưa vào khai thác với tổng diện tích
dự kiến hơn 600 ha. Ngoài diện tích do Công ty cổ phần cao-su Điện Biên phát triển
và quản lý, phải kể đến gần 1.300 ha cao-su (trong đó có 35 ha do người dân tự bỏ
vốn đầu tư) do Công ty cổ phần cao-su Mường Nhé quản lý đang trong giai đoạn sinh
trưởng tốt. Dự kiến năm 2018 sẽ cạo mủ hơn 200 ha được trồng năm 2009 tại xã
Mường Nhé và Mường Toòng.
… Đến cây trồng chủ lực
Thực tế cho thấy, cây cao-su được khai thác mủ đã củng cố thêm niềm tin của
người dân vào chương trình phát triển loại cây này của tỉnh. Tuy nhiên, hiệu quả về
kinh tế vẫn chưa thật sự rõ nét do còn phụ thuộc vào giá mủ và thị trường tiêu thụ.
Theo tính toán của Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam, nếu giá tăng lên hơn 50
triệu đồng/tấn mủ khô và có thị trường tiêu thụ ổn định thì cây cao-su sẽ chính thức
trở thành một trong những loại cây trồng chủ lực của tỉnh.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Lò
Quang Chiêu cho biết, ngay từ khi bắt đầu phát triển cây cao-su, tỉnh đã xây dựng
một hành lang pháp lý cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
hợp tác phát triển, trong đó có việc hỗ trợ đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất làm cơ sở để người dân ký kết hợp đồng góp đất chia sản phẩm với doanh nghiệp.
Đồng thời, tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp với nguồn kinh
phí lên tới hơn 20 tỷ đồng. Để bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia góp đất
trồng, tỉnh cũng ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Công nghiệp cao-su
Việt Nam về phát triển loại cây này tại tỉnh Điện Biên, thống nhất phương án phân
chia sản phẩm (với tỷ lệ người dân được hưởng 10% giá trị sản phẩm mủ) làm cơ sở
để các công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các hộ dân.
Nhờ chính sách hỗ trợ kịp thời, tại Điện Biên đã hình thành mô hình liên kết
trồng cao-su. Đơn cử tại xã Nậm Kè huyện Mường Nhé đã có hơn 70 gia đình góp
đất trồng. Ông Lù Văn Dâm, bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè góp 4,2 ha đất từ năm
2012, cho chúng tôi biết, chỉ một thời gian nữa, cao-su trồng trên đất của gia đình sẽ
cho khai thác. Hiện ông và gia đình đã trở thành công nhân của công ty với mức
lương 3,2 triệu đồng/ tháng. Hy vọng khi cây được khai thác sẽ cho thu nhập cao hơn.
Gia đình cũng mong sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yên tâm
sản xuất.
Nguyện vọng của ông Lù Văn Dâm cũng là nguyện vọng chung của nhiều công
nhân và công ty cao-su. Ông Phan Văn Lợi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao-su
Điện Biên cho biết, hiện công ty mới chỉ ký hợp đồng thuê được 2.200 ha trong số
4.400 ha. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(GCNQSDĐ) sẽ giúp cho đơn vị yên tâm mở rộng đầu tư.
Trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến, chúng tôi được
biết: Nguyên nhân của sự chậm trễ trong cấp GCNQSDĐ cho người dân chính là do
trước kia giao đất cho cộng đồng, thôn bản, nay cấp cho từng cá nhân sẽ mất nhiều
thời gian. Tuy nhiên, tỉnh sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề này trong năm nay. Gỡ được nút
thắt trong cấp GCNQSDĐ được xem là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối liên
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kết giữa người dân và doanh nghiệp. Song điều mà Giám đốc Phan Văn Lợi còn trăn
trở, chính là sự cần thiết phải xây dựng nhà máy chế biến mủ cao-su với công suất
3.000 tấn/năm trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, số mủ khai thác được một phần được
chuyển sang tỉnh Lai Châu chế biến, phần còn lại đang được lưu trữ trong kho dưới
hình thức mủ đông và áp dụng cán vắt ép khô chờ bán cho đối tác. Nếu xây dựng
được nhà máy, công ty sẽ chủ động chế biến mủ cung cấp ra thị trường, đồng thời tiết
kiệm được chi phí vận chuyển, lợi nhuận sẽ cao hơn. Tuy nhiên do khó khăn về
nguồn vốn, nên lực bất tòng tâm.
Phát triển cây cao-su tại Điện Biên tính đến thời điểm hiện tại được cho là
phù hợp, nếu được đầu tư thỏa đáng thì cao-su có thể trở thành một trong những cây
trồng chủ lực của tỉnh. Nhưng Điện Biên là tỉnh nghèo, nên chính sách hỗ trợ cho
doanh nghiệp còn hạn chế. Tỉnh sẵn sàng cho quỹ đất để mở rộng diện tích trồng
nhưng lại không có vốn giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy. Theo Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến thì phía công ty có thể ứng trước để xây dựng nhà
máy chế biến sau đó sẽ không phải trả tiền thuê đất trong thời gian nhất định. Tỉnh
cũng tích cực cải cách triệt để thủ tục hành chính, sớm làm tốt chính sách dịch vụ
chi trả môi trường rừng để công ty và người dân có thể cùng xây dựng cơ sở hạ
tầng. Về lâu dài, để có nguồn lực xây dựng nhà máy nhằm giữ thế chủ động trong
sản xuất, chế biến mủ cao-su, rất cần sự đầu tư thỏa đáng của Tập đoàn Công
nghiệp cao-su Việt Nam và từ ngân sách Nhà nước.
009. ĐỖ VĂN DINH/ Chiếc xe thồ nơi chiến dịch// Giáo dục và thời đại.- Số
192.- Ngày 12/8/2017 - Tr.27

ChiÕc xe thå nghØ t¹i dèc Pha §in
Må h«i ít dÝnh nhoÌn con m¾t
GÆp ®éi d©n c«ng ®ang më ®êng tiÕp viÖn
Ngêi uèng níc bªn c¹nh ®êng, ngêi dèc ngîc b×nh t«ng
Ngêi ë Nam Hµ, ngêi VÜnh Phó, ngêi Cöa ¤ng
Cø leo dèc vît ®êng cua kh«ng n¶n
§Õn l¸n tr¹i giao th«ng ta ngñ t¹m
Ngµy mai l¹i ®i, ngµy mai l¹i ®i...
ChiÕc xe thå mít m¸t bªn dßng s«ng
§i theo híng Thîng B»ng La, qua ®Ìo Lòng L«, më tuyÕn
Con ®êng lªn §iÖn Biªn con ®êng chiÕn dÞch
H·y nhanh tay lªn hß d«! Nh÷ng chiÕc xe thå
Nh÷ng chÞ d©n c«ng ®Ó tuæi xu©n trªn vïng trêi T©y B¾c
Nh÷ng khÈu ph¸o kÐo lªn §iÖn Biªn vît dèc
TiÕng hß d« ta vang trªn ®Ønh nói
T¹c vµo thÕ kû- h«m nay.
¤ng cha ta gång g¸nh qu©n l¬ng
Th¬ng bé ®éi n»m trong rõng chÞu ®ãi
Nh÷ng ®¹i b¸c tÇm xa, nh÷ng liªn thanh, sóng cèi
TÊt c¶ hiÖp ®ång më lèi ®¸nh §iÖn Biªn.
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010. MINH CHÂU - VĂN MINH/ “Ma chài” và những vụ án dậy sóng vùng cao:
Bi kịch chẳng còn nơi về của gã phạm nhân cô đơn// Câu chuyện pháp luật.- Số
530.- Ngày 11/8/2017 - Tr.3
Như đã kể trong bài trước, ngay từ nhỏ Lò Văn Chung (SN 1980, ngụ bản
Phiêng Cá, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã bị ám ảnh với nỗi
sợ mang tên “ma cà rồng”… nhất là sau cái chết bất thường của cháu bé Lò Thị
Sy (12 tuổi, người trong bản).
Nỗi sợ hãi đã khiến Chung sát hại cháu Lò Thị Anh (SN 1992, con gái anh Lò
Văn Pản) rồi phi tang xác nạn nhân xấu số chỉ vì nghi ngờ bé gái này là “ma cà
rồng”. Sau khi gây án, Chung cùng bố đem xác cháu Anh chôn ở một nơi kín đáo để
“con ma” không thể sống lại hãm hại người khác. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, tuy
thưa mà khó lọt, tội ác của Chung đã bị phơi bày…
Quanh co rồi cũng phải nhận tội
Thấy cơ quan điều tra tìm thấy chân và tay của cháu Anh, Chung tái mặt lẳng
lặng bỏ về. Chi tiết này khiến lực lượng trinh sát không thể bỏ qua. Nhìn dáng điệu
Chung hoảng hốt, đi không vững, ngã liên tục suốt đoạn đường về càng chứng tỏ
Chung có điều gì đó mờ ám.
Ngay sau đó, Chung được mời lên trụ sở xã Noọng Hẹt. Tại đây, khi được hỏi
lý do tại sao hoảng hốt thanh niên này ráo hoảnh: “Em nghĩ đó là do “ma cà rồng”
giết hại cháu Anh rồi vứt các bộ phận cơ thể cháu ra đó nên sợ. Ở đây, ai mà không
sợ “ma cà rồng” chứ”.
Kiên trì đấu tranh, đặc biệt thời điểm xảy ra vụ án, Chung khai không nhất
quán về việc đã đi đâu, làm gì. Cuối cùng, biết không thể che giấu tội ác của mình,
Chung gục đầu xin thú tội. Tin này đã gây chấn động dư luận hồi đó, nhất là khi cơ
quan điều tra tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp ông Lò Văn Sam (bố Chung) về hành vi
“Che giấu tội phạm”.
Cái giá phải trả
Đến lúc này, bức màn bí mật về nỗi kinh hãi mang tên “ma cà rồng” ám ảnh
bản Phiêng Cá suốt nửa năm đã được giải mã. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã
khẳng định cái chết của cháu Sy (cô bé chết bất thường, dẫn đến tin đồn “ma cà rồng”
hại người ở địa phương) chỉ đơn thuần do cháu bé bị bệnh hiếm gặp Luput ban đỏ,
một căn bệnh chỉ gặp ở các bé gái với biểu hiện có nhiều mảng đỏ trên người.
Nạn nhân còn mắc chứng thiếu máu nên khi nhìn thấy máu sẽ tỏ ra bất an, bồn
chồn dẫn đến việc nhiều người dân trong bản đổ tại “ma cà rồng”.
Cháu bé sốt cao và không được cứu chữa kịp thời là nguyên nhân chính dẫn
đến tử vong. Thêm vào đó, gia đình cháu Sy thay vì đưa con đi bệnh xá lại tìm đến
thầy cúng để “trừ tà”, điều này càng khiến bệnh tình của cháu Sy thêm nặng. Sau này,
cơ quan điều tra còn làm rõ được kẻ “lạ mặt” lảng vảng là nỗi bất an của người dân
địa phương chính là Lò Văn Lung.Lung hay ăn mặc kiểu khác thường, che kín mặt và
hành tung bí ẩn để mọi người lầm tưởng y là “ma cà rồng”. Chính Lung sau này đã
phải xin lỗi dân bản. Vậy là, chẳng hề có “ma cà rồng” nào như lời đồn đại. Thế
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nhưng, trình độ dân trí thấp cộng với câu chuyện được thêu dệt đã khiến những người
như Lò Văn Chung “lú lẫn”, chẳng còn biết phân biệt đúng sai rồi gây ra thảm án.
Theo cơ quan điều tra, có thể trong khi theo bố lên lán, cháu Anh đi tìm rau rừng
về nấu ăn và lạc vào lán của Chung. Thấy con gái của Chung khóc, cháu Anh đã vào
lán vỗ về con Chung tiếp tục giấc ngủ. Vô tình điều này khiến Chung nghĩ cháu Anh là
“ma cà rồng” chuyên hút máu và làm hại con mình nên đã sợ hãi và ra tay sát hại.
Khi mọi hiện tượng “lạ” ở bản Phiềng Cá được giải thích cũng là lúc Chung
hiểu ra được mọi việc, nhưng lúc này đã quá muộn. Chung bị tuyên phạt mức án
chung thân về hành vi “Giết người”. Mức án này đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ
như bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật, mê tín, không biết chữ...
Đối với ông Lò Văn Sam (bố đẻ của Chung), ngày ra tòa cùng con trai ở cái
tuổi 70 khiến nhiều người dân bản Phiêng Cá không khỏi xót xa, ái ngại. Là người
làm cha, thay vì khuyên bảo con những điều hay lẽ phải, chỉ cho Chung thấy tội lỗi,
sai trái thì lại hùa với con phi tang tội ác. Sau cùng, bị cáo bị tuyên phạt 2 năm tù
giam về hành vi “Che giấu tội phạm”.
Xin ở lại trại
Khi chúng tôi đề xuất gặp phạm nhân Lò Văn Chung, cán bộ quản giáo đội
phạm phân số 5 nơi Chung cải tạo cười nói: “Hẳn Chung sẽ rất ngạc nhiên khi biết có
người muốn gặp đấy! Đã bao năm rồi, Chung chưa bao giờ có người thăm gặp!”.
Gặp Chung, phạm nhân này cười tươi thổ lộ: “Đã lâu rồi em mới có người gặp
để nói chuyện thế này”. Trả giá bằng bản án chung thân, Chung ban đầu đến trại với
tâm trạng chán chường và tự ti. Chung không biết chữ, điều vui nhất với phạm nhân
này khi đến trại chính là được tham gia lớp xóa mù chữ do chính một bạn tù làm
“thầy giáo”.
Chung kể: “Được đi học, biết được tên mình viết như thế nào, biết đọc báo và
xem các thông tin liên quan đến trại, đến phạm nhân được giảm án cần điều kiện như
thế nào, tôi vui lắm! Nó giống như lúc tôi thu hoạch ngô trên nương vậy!”.
Kể lại câu chuyện buồn của đời mình, Chung hỏi lại như cố biện minh cho
mình: “Nếu vào địa vị của em, thấy con gái mình bị một người lạ đột nhiên xuất hiện
và có những cử chỉ khác thường thì làm sao tránh khỏi lo lắng.Ám ảnh về “ma cà
rồng” là một phần, nhưng em chỉ nghĩ là để bảo vệ con gái mình, bảo vệ người thân
nên em đã làm vậy”.
Được bố trí vào đội cải tạo số 5, Chung cùng nhiều phạm nhân khác đan chổi
chít hàng ngày với số lượng định mức 50 chiếc.Với định mức này, nhiều phạm nhân
thấy cao nhưng Chung lúc nào cũng hoàn thành. Bàn tay thoăn thoắt đan chổi của
Chung khiến nhiều phạm nhân khác phải học hỏi.
Hỏi Chung về gia đình sau khi bị kết án, đôi mắt bỗng như ngấn lệ, giọng phạm
nhân này bỗng trầm buồn hẳn.“Sau khi em bị bắt khoảng 3 tháng, vợ em nghe theo
lời của nhà ngoại, bỏ em và đưa con đi theo một người đàn ông khác. Cũng chẳng
bao giờ cô ấy hỏi thăm em lấy một lời, dù thời gian em bị bắt ở trại tạm giam còn gần
hơn ở Nam Hà. Cũng từ đó đến nay, em ít khi có tin tức ở nhà, điện thoại không biết
dùng, viết thư về thì chẳng có hồi âm”.
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Phạm nhân Chung tâm sự: “Nếu được trả tự do, dù chẳng còn nơi đi về nhưng
em sẽ đi tìm con gái em. Có thể nó đã lớn và lấy chồng rồi, nhưng biết đâu em sẽ tìm
được. Em yêu con gái mình rất nhiều, dù biết nó đi theo mẹ là điều hiển nhiên. Theo
mẹ, con em sẽ được chăm sóc tốt hơn thay vì ở nhà với bà đã già yếu, chẳng còn làm
được việc gì nữa”.
Chung chỉ tiếc mình không có một tấm hình của con gái để ngắm như cách
nhiều phạm nhân khác trong tù vẫn hay làm. “Em không còn nhớ được con có nét gì
giống mình không nữa. Hồi em đi, nó mới được 1 tuổi”.
“Em đã từng hỏi các cán bộ quản giáo nếu ra tù em không còn chỗ nào đi về thì
có thể xin ở lại không. Các anh ấy cười bảo không được. Suốt thời gian ở đây, dù em
phải chịu mức án phạt cao nhưng luôn coi đây như là nhà của mình vậy.
Ở đây, từ cán bộ đến các anh em trong buồng ai cũng chỉ bảo cho em nhiều
điều”. Lần đầu tiên được “bẻ án” (giảm án, thuật ngữ riêng của phạm nhân-PV),
Chung vui mừng đến phát khóc nhưng lại buồn ngay.
“Có ngày về nhưng chẳng biết về làm gì nữa. Bố em đi trả án hơn một năm thì
được về nhà nhưng ốm đau liên miên rồi mất. Được mấy năm thì mẹ em cũng vì tuổi
cao sức yếu mà chẳng đợi em về được. Ruộng nương giờ đã chia cho người khác hết
cả rồi”.
Hỏi chuyện Chung có còn tin “ma cà rồng” tồn tại nữa hay không, phạm nhân
này cười: “Vào đây, các cán bộ quản giáo bảo em vì quá tin vào những điều mê muội
nên mới mất tất cả như vậy. Đọc báo, xem ti vi nhiều rồi, thấy những câu chuyện về
“ma cà rồng” không có thực đâu”.
011. LINH HUỆ/ Bắt hai phụ nữ vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp// Pháp
luật.- Số 236.- Ngày 24/8/2017 - Tr.10
Công an huyện Điện Biên, Phòng PC47 công an tỉnh Điện Biên ngày 22/8 đã
phối hợp bắt giữ hai đối tượng Lường Thị Hiên(30 tuổi, ngụ xã Hẹ Muông, huyện
Điện Biên) và Lò Thị Lả ( 37 tuổi , ngụ xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) về hành vi
mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 30 gói nilon màu xanh
có chứa 10.000 viên ma túy tổng hợp.
Bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy tổng hợp trên tại Lào và
vận chuyển vào địa bàn tỉnh Điện Biên để tiêu thụ, sáng ngày 22/8, khi cả hai vận
chuyển đến khu vực đội 3A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên thì bị phát hiện, bắt
giữ. Hiện chuyên án tiếp tục được đấu tranh mở rộng.
012. VIỆT HOA/ Mang nghĩa tình đến vối đồng bào vùng cao// Giáo dục & thời
đại.- Số 203.- Ngày 25/8/2017 - Tr.1,8
Thực hiện công văn số 3540/BYT-KCB ngày 22/6/2017 của Bộ Y tế về triển
khai tháng cao điểm chương trình khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (
CSSKCĐ), trong 10 ngày qua, 20 cán bộ, bác sĩ của bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp với
đoàn thanh niên của học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức chương
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trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con các dân tộc trên địa bàn hai
huyện Tủa Chùa và Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Phó Viện trưởng viện Tuệ Tĩnh , bà
Hoàng Thị Bích Liên, làm trưởng đoàn công tác.
Chuyến đi đầy ắp tình nghĩa
Chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, các tỉnh miền núi năm nay một
mùa hè chỉ có vài ba ngày nắng, ngày nào cũng mưa, thậm chí là mưa rào. Yên Bái,
Điện Biên, Sơn La... đang chịu thiệt hại nặng nề về lũ quét, lũ ống. Vượt qua gần
500km đường núi quanh co và hiểm trở, một bên là vực sâu, sau khi tách đoàn tại
trung tâm huyện Tuần Giáo, cuối cùng đoàn công tác cũng đã đến được với bà con
dân tộc hai xã Mường Đun ( Tủa Chùa) và Ẳng Nưa ( Mường Ẳng).
Lần đầu tiên đi công tác về vùng sâu vùng xa bác sĩ Hà, mới ra trường được ít
năm không giấu nổi xúc động: có đi thực tế thế này em mới thấy đường miền núi đi
lại vất vả và quá nguy hiểm. Mưa nhiều, nước lũ từ trên cao đổ tràn xuống đường, tạo
thành những dòng lũ chia cắt đường giao thông duy nhất từ Tuần Giáo vào Tủa Chùa
để đến với một xã nghèo Mường Đun có 5 đồng bào dân tộc sinh sống. Vượt lũ qua
đọan Quải Nưa em rất sợ. Và càng thương hơn khi nhìn thấy cảnh học sinh tan học,
không thể vượt lũ băng đường để về nhà. Tất cả phải đứng đợi bên đường, chờ mưa
tạnh để lũ rút mới có đường về.
Vừa đặt chân đến bản, dưới trời mưa tầm tã, mặc dù còn choáng do bị say xe ô
tô nhưng tất cả các bác sĩ người nào việc lấy nhanh chóng chuyển thuốc mem quà
tặng, dụng cụ khám bệnh xuống xe. Những chiếc bàn của nhà dân được huy động làm
bàn khám. Bà con trong bản, các anh chị em của trạm xá thôn cũng góp sức cùng
đoàn, chuẩn bị cho công tác khám chữa bệnh của đoàn.
Muốn dành một giờ cho các bác sĩ ăn uống và chợp mắt một chút sau chặng
đường đi vất vả nhưng khi thấy bà con trong thôn bản ùn ùn kéo về, chẳng ai bảo ai,
mọi người tự nguyện ngồi vào bàn khám bệnh. Nhà cách chỗ khám 6-7 km, trời mưa
lên chỉ đi bộ nhưng không chỉ các bố các mẹ mang con đến khám mà các cụ già 70,80
tuổi cũng nhiệt tình đội mưa , trèo đèo lội suối đổ về đây khám bệnh.
Cụ Tòng Thị Hoa, sinh năm 1936 ở thôn Đun Nưa chia sẻ với TS.BS Trần Đức
Hữu là cụ bị đau lưng, đau các khớp xương tay chân, mắt nhìn vẫn rõ, tai vẫn thính.
Được thăm khám và phát thuốc miễn phí, cụ Hoa cảm động bắt tay bác sĩ Đức Hữu
và không quên nói lời cảm ơn cán bộ Trung ương.
Cần nắm thầy thuốc về bản
Bác sĩ Hoàng Thị Bích Liên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, trưởng
đoàn khám chữa bệnh từ thiện đã chia sẻ: việc tổ chức trương trình CSSKCĐ tại
vùng sâu, vùng xa là hoạt động rất ý nghĩa. Đây cũng là trương trình nhân văn
của Bộ Y tế nhằm hướng tới nâng cao chất lương CSSKCĐ cho nhân dân. Hoạt
động của đoàn công tác thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh,
Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, đối với đồng bào các dân tộc miền núi,
đặc biệt là các thôn bản vùng sâu vùng xa , vùng đặc biệt khó khăn. Đời sống
của bà con còn lạc hậu, kinh tế- xã hội còn nghèo nên công tác chăm sóc y tế,
khám chữa bệnh cho bà con còn nhiều thiếu thốn. do đó, thấy đoàn đến khám
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chữa bệnh, bà con đến rất đông, ai cũng phấn khởi. Đội ngũ bác sĩ làm việc
quên cả giờ nghỉ, giờ giải lao. Thậm chí 6-7 giờ tối vẫn có bệnh nhân chờ đến
lượt khám bệnh.
Tại hai xã Mường Đun và Ẳng Nưa , đoàn công tác đã tổ chức khám chữa
bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1.816 người, có cả trẻ em, người lớn, học sinh, thầy
cô giáo, và cả cán bộ xã cũng tham gia khám bệnh . Theo trưởng đoàn, với số người
dân được khám và cấp thuốc, ước tính đoàn đã tổ chức khám chữa bệnh cho khoảng
gần 5.000 lượt, từ chuyên khoa tai mũi họng, nhi, bệnh nội khoa.
Qua công tác khám chữa bệnh của đoàn, cho thấy người dân địa phương
thường mắc những loại bệnh thông thường sau: Tăng huyết áp, suy nhược cơ thể, đau
đầu, đau lưng, đau vai gáy, đau thần kinh tọa, rối loạn tuần hoàn não, bệnh về răng
miệng , viêm họng, viêm mũi, xoang, cảm cúm viêm da dị ứng, bệnh đại tràng, dạ
dày. Trong đó số lượng người dân mắc các bệnh về cơ xương khớp là rất lớn nên cần
được điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền như châm cứu chiếu đèn hồng
ngoại... sẽ rất hiệu quả.
Qua khám tư vấn tại hai xã, một số người dân cơ địa dị ứng , khi ăn một số loại
thức ăn, chân tay bị ngứa, rất hoang mang, lo sơ, đoàn đã dùng kiến thức chuyên môn
thực y để giải thích giúp dân hiểu, tránh ăn những thức ăn không phù hợp. Ngoài ra,
đoàn còn tư vấn cho bà con cách phòng và điều trị một số bệnh bằng thuốc Nam theo
kinh nghiệm của danh y Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh, Lương y Nguyễn Kiều, bác
sĩ Hoàng Thủ , GS.TS Trương Việt Bình, GS.TS Đậu Xuân Cảnh .
Ngoài ra đoàn đã tặng quần áo, sách vở , cặp sách, đồ dùng cho học sinh và bà
con dân bản. Đặc biệt, tặng gân 200 suất quà cho các gia đình chính sách. Tổng giá trị
quà tặng lần này của đoàn dành cho bà con hai xã Mường Đun, Ẳng Nưa là gần 200
triệu đồng . tất cả các quà tặng trên đều do cán bộ bác sĩ trong Bệnh viện Tuệ Tĩnh,
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam ủng hộ.
013. VIỆT NGA/ Chung tay đưa trẻ dân tộc thiểu số đến trường// Giáo dục &
thời đại.- Số đặc biệt cuối tháng 8.- Số 204.- Ngày 26/8/2017 - Tr.5
Tạo Môi trường học tập chất lượng và an toàn cho trẻ em dân tộc thiểu số
(DTTS) là một trong nhưng Dự án hướng đến việc nâng cao sự sẵn sàng đi học,
cải thiện kết quả học tập và việc thực hành vệ sinh tại trường học của trẻ em
DTTS ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Tìm hiểu về vấn đề này phóng
viên báo GD&TĐ đã có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Thùy Dương – Quản lý
Dự Án Giáo dục của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam.
Xin bà cho biết một vài nét về hoạt động của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong
việc hỗ trợ trẻ em vùng DTTS tại Việt Nam hiện nay?
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em được thành lập tại Việt Nam vào năm 1990, chủ yếu
hỗ trợ cho trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung. Hiện
nay, chúng tôi đang hoạt động tại 20 tỉnh thành, làm việc trong các mảng bảo vệ trẻ
em, quản lí quyền của trẻ em, giáo dục, sức khỏe và dinh dưỡng, việc làm cho thanh
thiếu niên, ứng phó với các tình huống khẩn cấp và cứu trợ nhân đạo.
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Trong thập kỉ trước, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã hỗ trợ cho hơn 4 triệu trẻ em
để có được một khởi đầu lành mạnh, nhận được nền tảng giáo dục tốt hơn, và đảm
bảo các em được an toàn khỏi bạo lực, xao nhãng, lạm dụng và bóc lột. Chúng tôi là
một trong những tổ chức đi đầu trong tất cả công tác cứu trợ nhân đạo, trực tiếp hỗ
trợ cho hơn 2 triệu người phục hồi từ thảm họa trong thập kỉ vừa qua.
Nhờ có sự hỗ trợ của các nhà tài trợ cũng như sự hợp tác của Chính phủ Việt
Nam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tham gia chương trình vận động chính sách với
nhiều tổ chức khác để truyền cảm hứng cho những thay đổi quan trọng trong các
chính sách của Chính Phủ, bao gồm việc thành lập ngân hàng phục vụ cho người
nghèo, tiền thân của Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam ngày nay, thời gian
nghỉ sinh có trả lương cho phụ nữ mang thai là 6 tháng. Chúng tôi cũng đã khởi
xướng chương trình dạy Tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai cho trẻ em DTTS tại 22
trường cao đẳng sư phạm trong cả nước, được Bộ GD&ĐT phê duyệt để triển khai.
- Tại sao Tổ chức Cứu trợ Trẻ em lại chọn các vùng DTTS để hỗ trợ trẻ em?
Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau, trong đó DTTS chiếm khoảng 15% tổng
dân số. Mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ phần trăm dân số nhỏ nhưng tỷ lệ người nghèo
của DTTS lại chiếm đến 47% số người nghèo ở Việt Nam. Một trong những yếu tố
góp phần gia tăng số lượng người nghèo trong cộng đồng DTTS là trẻ em DTTS gặp
khó khăn trong việc tiếp cận và hoàn thành một nền giáo dục có chất lượng.
Tỷ lệ nhập học ở cấp tiểu học của trẻ em dân tộc Kinh đạt ở mức cao 95%. Tỷ
lệ này giảm xuống còn 71% đối với trẻ em dân tộc Dao và H'mông. Trong khi 82%
trẻ em người Kinh học hết bậc tiểu học, thì trẻ em DTTS chỉ chiếm 60%. Điều này
nói lên sự bất bình đẳng lớn về chất lượng giáo dục, khiến trẻ DTTS đạt kết quả học
tập thấp hơn và thiếu cơ hội làm giàu cho tương lai của mình.
Thách thức đối với những trẻ này rất khó khăn bởi thực tế là hầu hết cha mẹ
của các em ít có cơ hội đi học và không biết chữ, dù là tiếng mẹ đẻ hay tiếng Việt.
Khi bắt đầu đi học, các em học sinh DTTS, từ trước vẫn chỉ sống trong môi trường
ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, cảm thấy bị cô lập trong môi trường mới với ngôn ngữ không
quen thuộc, giáo viên và trang thiết bị học tập xa lạ. các em khó có thể hiểu giáo viên
của mình đang nói gì. Rào cản ngôn ngữ là một trong những vật cản chính đối với
học sinh DTTS trong việc có được một nền giáo dục chất lượng bình đẳng so với các
bạn đồng trang lứa của các em.
Tại hầu hết các thôn bản hẻo lánh là địa bàn sinh sống của các nhóm DTTS, cơ
sở hạ tầng của trường học thường không đảm bảo chất lượng. Tại xã Mường Luân và
Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) trường học thường cũ nát và không
có các trang thiết bị vệ sinh tối thiểu. Mái nhà dột nát trong mùa mưa, trang thiết bị
của trường không đảm bảo và số lớp học không đủ để phục vụ số lượng học sinh của
trường. Mặc dù các giáo viên đã cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường học tập
tích cực, nguồn vốn cũng như năng lực chuyên môn hạn chế cũng cản trở các thầy cô
rất nhiều trong việc cung cấp một nền giáo dục chất lượng. Các thầy cô không được
cung cấp các phương pháp sư phạm và tài liệu phù hợp để giao tiếp với trẻ DTTS và
giảng dạy trong môi trường văn hóa phù hợp với các em hơn. Phần lớn thời gian, các
thầy cô bị cô lập về mặt chuyên môn, không có sự giám sát hợp lí và cơ hội để phát
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triển chuyên môn. Mặt khác, quản lí của trường thường thiếu các nguồn lực cần có,
sự tự tin cũng như năng lực để áp dụng các chương trình giảng dạy và lôi kéo sự tham
gia của cộng đồng DTTS. Đó chính là lí do mà chúng tôi đã chọn các tỉnh miền núi,
khó khăn để hỗ trợ.
- Được biết Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang thực hiện Dự án: Tạo Môi trường
học tập chất lượng và an toàn cho trẻ em DTTS tại tỉnh miền núi phía Bắc. Vậy tại
sao lại chọn Điện Biên Đông (Điện Biên)?
Điện Biên Đông được Chính phủ liệt kê là một trong 61 huyện nghèo nhất ở
Việt Nam, trong tổng số hơn 500 huyện trên cả nước, và nằm trong danh sách ưu tiên
của Chính phủ và các nhà tài trợ. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện vượt quá 50%, với dân
tộc thiểu số chiếm hơn 95% dân số. các dân tộc chính là H’Mông, Dao, Lào và Thái.
So với các trẻ đồng trang lứa người Kinh, trẻ DTTS đang theo học tại các trường tiểu
học có điểm số Tiếng Việt và Toán thấp hơn hẳn. theo chuẩn quốc gia dành cho trẻ 3 –
5 tuổi, các em cần biết 40% trong tổng số 29 chữ cái trong bảng chữ cái. Tuy nhiên, trẻ
DTTS chỉ có thể nhận biết cao nhất là 20% số lượng chữ cái. Do vậy, chỉ có 6 – 10%
số trẻ học hết lớp 3 có thể trả lời câu hỏi bằng một câu tiếng Việt đầy đủ. (Khảo sát
Đầu kì, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, 2010). Các em cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp xúc
với các khái niệm trừu tượng như cộng, trừ, nhân, chia, đếm và xác định phương
hướng… Kết quả là, nhiều trẻ DTTS không thể đọc, viết thành thạo khi các em học hết
tiểu học, như được chỉ ra trong các báo cáo nghiên cứu gần đây nhất của chúng tôi.
Chính vì vậy mà chúng tôi đã chọn Điện Biên Đông để được hỗ trợ các trẻ em DTTS.
Những việc làm cụ thể mà Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã làm được tại Điên Biên
Đông?
Để đối phó với những thách thức phải đối mặt về chất lượng giáo dục cho trẻ em
DTTS, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em - Văn phòng đại diện tại Việt Nam đã chỉ rõ trong Kế
hoạch Chiến lược Quốc gia của chúng tôi cho giai đoạn năm 2016 – 2018 rằng: hỗ trợ
thúc đẩy giáo dục chất lượng cho trẻ em DTTS là một trong những ưu tiên của chúng
tôi. Để thực thi kế hoạch này, chúng tôi đang thực hiện dự án "Tạo cơ hội bình đẳng
trong giáo dục cho trẻ em DTTS tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Dự án này tập trung vào việc xây dựng năng lực giáo viên trong việc giải quyết
các rào cản ngôn ngữ và văn hóa mà trẻ em dân tộc thiểu số phải đối mặt trong việc
tiếp cận với học tập trong hệ thống giáo dục chính quy. Chúng tôi cũng thực hiện dự
án "Quyền được giáo dục, văn hóa dân tộc và sắc tộc"tại tỉnh Yên Bái, nhấn mạnh
đến sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong quản trị liên quan đến tiếp cận
giáo dục của trẻ em DTTS. Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện dự án “Hỗ trợ kĩ năng
làm quen với toán và đọc viết cho trẻ mầm non" để cải thiện mức độ sẵn sàng đi học
của trẻ em DTTS ở tỉnh Yên Bái và tỉnh Quảng Nam.
- Bà có mong muốn gì sau khi Dự án “Tạo Môi trường học tập chất lượng và
an toàn cho trẻ em DTTS” tại Điện Biên Đông kết thúc?
Chúng tôi xây dựng Dự án này dựa trên các bài học kinh nghiệm cũng như
những thành công nhất mà chúng tôi có được trong việc tiến hành các dự án cho trẻ
em DTTS. Riêng tại tỉnh Điện Biên, do kinh phí hạn chế, dự án song ngữ hiện tại
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không thể bao gồm việc nâng cấp các thiết bị học tập cơ bản, điều vô cùng cần thiết
cho việc tạo ra một môi trường học tập chất lượng cho trẻ em.
Do vậy, dự án được đề xuất lần này sẽ bù đắp được khoảng trống này, đặc biệt
là sự cần thiết phải cải thiện việc tiếp cận các trang thiết bị vệ sinh và đồng thời mở
rộng sự can thiệp của chúng tôi, nhằm cải thiện mức độ sẵn sàng đi học và kết quả
học tập của trẻ em DTTS thông qua việc thúc đẩy kĩ năng làm quen với toán và đọc
viết và theo sát các nguyên tắc Chăm Sóc Và Phát Triển Trẻ Thơ. Thông qua phương
pháp này, chúng tôi hi vọng có thể đáp ứng toàn diện nhu cầu giáo dục liên quan đến
trẻ em DTTS, giúp các em đạt được kết quả giáo dục tốt hơn và thoát khỏi cảnh
nghèo đói trong tương lai.
- Trân trọng cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!
014. VIỆT HOA/ Điện Biên: Tập trung mọi nguồn lực cho giáo dục// Giáo dục
và thời đại.- Số 202.- Ngày 24/8/2017 - Tr.1+7
- Cũng như các tỉnh miền núi khác, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên
Điện Biên đã chính thức tựu trường năm học mới cho học sinh từ ngày 21/8.
Vượt lên mọi khó khăn của một địa phương nghèo, còn nhiều huyện thuộc diện
nghèo nhất cả nước, thầy trò vùng cao nơi đây cũng đã kịp chuẩn bị cho năm học mới
với những điều kiện dạy và học tốt hơn. Từ nguồn tiền ngân sách và công tác xã hội
hóa các lớp học ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Tận dụng mọi nguồn lực đầu tư
Nói đến giáo dục Điện Biên là người ta thường nghĩ ngay tới giáo dục vùng
khó. Bởi thực tế, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học nơi
đây còn nhiều thiếu thốn. Vẫn còn nhiều phòng học vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số chưa được kiên cố hóa, vẫn còn lớp ghép, lớp tạm; chưa có đủ nhà
công vụ cho giáo viên dưới xuôi lên gắn bó với nghề. Nhưng năm học mới này toàn
ngành đã tập trung, tận dụng mọi nguồn lực để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
Ông Nguyễn Sỹ Quân, Giám đốc Sở GD&ĐT - chia sẻ: Năm học 2017 - 2018
toàn tỉnh có 521 trường học với hơn 7.000 lớp và trên 180.000 học sinh, sinh viên. Để
chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới, Sở đã huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư
xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học. Hệ thống sách giáo khoa, sách
giáo viên và sách tham khảo được đầu tư theo hướng đồng bộ, tạo mọi điều kiện tốt
nhất cho năm học.
Từ cuối năm học 2016 - 2017 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư và hoàn thành, bàn
giao đưa vào sử dụng thêm 126 phòng học, 5 phòng học bộ môn, 22 phòng nội trú, 19
phòng công vụ, 3 nhà bếp, 10 nhà vệ sinh kiên cố; cải tạo sửa chữa 116 phòng học,
15 phòng nội trú, 3 nhà ăn và các hạng mục phụ trợ như sân trường, cổng, tường rào.
Tổng kinh phí đầu tư gần 200 tỷ đồng. Trong đó, vốn trái phiếu Chính phủ trên 70 tỷ
đồng; vốn ODA trên 25 tỷ đồng; vốn ngân sách sự nghiệp giáo dục gần 100 tỷ đồng.
Đến nay, toàn tỉnh có 7.496 phòng học (phòng học kiên cố chiếm 57,6%, bán
kiên cố chiếm 21,9%, phòng tạm chiếm 20,8%); 1.041 phòng học chức năng; 2.572
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phòng công vụ; 3.110 phòng nội trú; 473 trường có công trình vệ sinh hợp vệ sinh
chiếm 93,7%; 466 trường có công trình nước hợp vệ sinh chiếm 92,3%. Ngành đã
huy động được trên 12 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng mới, bổ sung cơ sở
vật chất trường lớp, nhằm đảm bảo các điều kiện cần và đủ cho năm học mới.
Trước thực trạng phòng học, nhà công vụ giáo viên, nhà bán trú học sinh sau
mùa mưa lũ xuống cấp hư hỏng nhiều, các trường đã tổ chức đôn đốc đẩy nhanh tiến
độ sửa chữa, đảm bảo phục vụ năm học mới. Phối hợp với đơn vị cung ứng, mua sắm
bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy và học, sách giáo khoa, vở viết tập kết tại các
trường phục vụ nhu cầu giáo viên, học sinh.
Đẩy mạnh XHH giáo dục
Tháng 7 và những ngày đầu tháng 8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có
mưa lớn kéo dài dẫn tới xói mòn, sạt lở đất, ngập úng... Nhiều cơ sở giáo dục chịu
thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị trường lớp học. Tỉnh Điện Biên có 17 trường thuộc
các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên, Mường Ảng bị thiệt hại về
cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ dùng, đồ chơi, sách giáo khoa, giấy vở viết.
Tổng thiệt hại ước tính trên 13 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.
Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, giúp các trường ổn định ngay từ đầu năm
học mới, các cơ sở giáo dục đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính
quyền địa phương, phụ huynh học sinh đóng góp hàng nghìn ngày công khắc phục
hậu quả sau thiên tai như: Tu sửa lớp học, cải tạo cảnh quan môi trường học tập thân
thiện, phù hợp với đặc trưng của từng vùng miền.
Năm học 2017 - 2018, huyện Tủa Chùa có 17.295 học sinh ở 3 bậc học. Chuẩn
bị cho năm học mới, ngay từ đầu tháng 8 các trường phối hợp với cấp ủy, chính
quyền địa phương, cha mẹ học sinh làm công tác tuyển sinh huy động học sinh trong
độ tuổi đến trường. Đặc biệt, học sinh lớp đầu cấp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm
học. Từ ngày 1 - 6/8, trên địa bàn huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho trên 1.000 cán bộ, giáo viên của 3 bậc học. Phòng
cũng tổ chức kiểm tra chất lượng chuyên môn trước năm học mới với 900 giáo viên
của 3 bậc học.
Năm học này, Trường PTDTBT THCS Mường Đun (Tủa Chùa) được đầu tư
gần 3 tỉ đồng để tu bổ trường. Do đó, các phòng bộ môn như phòng Tin học, phòng
Lap, các phòng thực hành Toán, Lý, Hóa, Sinh được trang bị, đầu tư thêm. Cấp ủy,
chính quyền xã đã giúp nhà trường mở rộng diện tích đất làm sân chơi bãi tập, vận
động cán bộ công chức xã ủng hộ nhà trường 1 ngày lương. Đồng thời, vận động các
thôn bản, mỗi hộ dân ủng hộ nhà trường số tiền từ 50.000 - 100.000 đồng, giúp đỡ
nhà trường về ngày công lao động để xây dựng trường chuẩn.
Đối với nhà trường các thầy cô cũng tham gia lao động tu sửa cơ sở vật chất.
Cụ thể các thầy cô đã tự sửa chữa hệ thống điện, sơn sửa được 20 phòng trong đó có
5 phòng lớp học và các phòng chức năng; tự đổ bê tông nền nhà, một số chỗ xuống
cấp rồi góp 1 ngày lương để mua sơn, cùng học sinh lao động san đất làm nền nhà ba
cứng. Năm học này vui hơn khi thầy trò nhà trường có thêm sân thể thao từ nguồn xã
hội hóa.
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Mọi nỗ lực trong thời gian qua của ngành GD-ĐT Điện Biên đều dành cho
năm học mới. Tất cả không ngoài mục tiêu giúp học sinh và giáo viên có tâm thế
mới, được dạy và học trong những phòng học khang trang, sạch đẹp hơn, duy trì sĩ số
học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Hiện nay, toàn tỉnh có 7.496 phòng học (phòng học kiên cố chiếm 57,6%,
bán kiên cố chiếm 21,9%, phòng tạm chiếm 20,8%); 1.041 phòng học chức năng;
2.572 phòng công vụ; 3.110 phòng nội trú; 473 trường có công trình vệ sinh hợp
vệ sinh chiếm 93,7%; 466 trường có công trình nước hợp vệ sinh chiếm 92,3%.
015. T.A/ Tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học// Giáo dục và thời
đại.- Số 196.- Ngày 17/8/2017 - Tr.7
Tại hội nghị tổng kết năm học 2016- 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 20172018 vừa diễn ra, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Biện Biên xác định năm học 2017 2018, tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp; trong đó, chú
trọng đổi mới công tác quản lý GD- ĐT, phát triển, hoàn thiện mạng lưới trường
lớp,nâng cao chất lượng, hiệu quả GD- ĐT; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý GD...
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh đề ra một số yêu cầu đối với nghành GDĐT, trong đó lưu ý, năm học 2017- 2018, nghành tập trung bồi dưỡng nâng cao chất
lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp. Quan tâm đến chất lượng dạy và
học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học. Bên cạnh đó hạn chế luân chuyển
giáo viên để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý những người giảng dạy...
016. TOAN KHÁNH - ĐỨC HẢI/ Dỗ học trò đến lớp// Nhân dân cuối tuần.- số
35.- Ngày 27/8/2017 - Tr.6
Chẳng riêng gì địa bàn sau lũ quét, mà ở nhiều điểm trường vùng cao khác,cứ
sau mỗi kỳ nghỉ hè, các thầy, cô giáo lại vận động phụ huynh học sinh,dân công cùng
dọn dẹp,sửa sang lại phòng học bị dột nóc,tốc mái tranh,đan lại hàng rào của nhà
trường bị trâu bò phá. Có mặt ở trường THCS và tiểu học sín thầu ( Mường Nhé ,
Điện Biên ) tận mắt thấy không khí dọn dẹp,sửa chữa lại phòng học ở đây mới thấm
hết tinh thần gắn kết , tương trợ giữa chính quyền,các thầy, cô giáo, phụ huynh và các
em học sinh nơi đây. Ông Pờ Dần Sinh,nguyên chủ tịch UBND xã sín thầu chia
sẻ,bây giờ được quan tâm, đầu tư xây dựng nhiều rồi, chứ trước kia đa số phòng học
và nhà ở của các thầy cô chỉ là nhà tranh vách đất. Để chuẩn bị cho năm học mới thì
phải rất kỳ công sửa sang phòng ốc,bàn ghế,thậm chí là phải dựng mới vì phòng học
cũ bị gió đánh sập. Ông Pờ Dần Sinh là người có nhiều đóng góp cho giáo dục ở
vùng cao Mường Nhé , chính ông từ 20 năm trước,đã vận động các trường trong địa
bàn làm phòng nội trú cho học sinh ở bản xa, giúp nhiều học sinh có điều kiện học
tập, thực hiện ước mơ.
Ở một khía cạnh khác , khi mô hình bán trú được triển khai rộng rãi ở các
trường vùng cao, thì với việc chuẩn bị trang thiết bị dậy và học, nhiều nhà trường đã
cùng học sinh chuẩn bị trồng rau, mua gà và lợn giống về nuôi ,giúp cải thiện bữa
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ăn cho các em như Trường Phổ Thông dân tộc bán trú Du Già đóng trên địa bàn xã
Du Già ( Yên Minh ,Hà Giang) , ngày 21-8, hơn 200 học sinh đã có mặt cùng các
thầy cô dọn dẹp trường lớp chuẩn bị cho năm học mới,đồng thời trồng vườn cây
xanh,nuôi sáu con lợn , công việc thiết thực ấy không chỉ giúp các em có những bữa
ăn chất lượng hơn ,mà còn tạo nên một hoạt động ngoại khóa bổ ích và lý thú. Thầy
giáo Trần Văn Tuyến,dậy môn mỹ thuật, đã gắn bó với ngôi trường xa xôi này hơn
trục năm từ khi còn là cậu trai trẻ đến bây giờ đã là cha của hai đứa bé kháu khỉnh.
Thầy Tuyến cho biết: “ Mô hình trồng rau trên diện tích hơn 500m2, chăn nuôi lợn
để cải thiện bữa ăn rất được các em học sinh hào hứng tham gia. Hoạt động bổ ích
này vừa rèn kỹ năng sống, học sinh biết lao động tự phục vụ, tạo ý thức lao động tập
thể,gắn kết giữa các lớp . Chuyện trường học làm ‘’ nông trại” trên non cao không
còn hiếm nữa’’.
Chuyện học ở vùng cao còn gặp vướng từ chính tâm lý của các bậc phụ huynh.
Nhiều bà con vùng cao vẫn có tâm lý cho rằng đi học chẳng bắt được cái nương, con
trâu đẻ ra tiền, trong khi nhà lại thiếu lao động lên giữ con ở nhà cùng lên nương rồi...
quên luôn trường. Một số khác vì đường xa, nếu phải gửi con học bán trú ,nội trú
cũng sẽ gây vất vả, lên đành “ cho nó ở nhà dắt trâu” . Không ít phụ huynh đã đồng ý
cho con tiếp tục đi học ,đến ngày khai giảng lại bảo: “ Ây dà, cái chữ không lo được
cái bụng, cho nó ở nhà ”. Ở trường tiểu học Nậm Sài( huyện Sa Pa, Lào Cai), để duy
trì sĩ số học sinh sau kỳ nghỉ hè,các thầy cô phải thường xuyên vận động phụ huynh
bảo ban con em mình viftrong kỳ khai giảng vắng hoe hoắt,học sinh “ngót’’ dần. Tôi
cảm nhận nỗi vất vả trên gương mặt các thầy cô, nhất là các thầy,cô giáo cắm bản tại
các xã đặc biệt khó khăn cơ sở vật chất thiếu thốn,đường sá đi lại khó khăn. Thậm
chí nhiều cô giáo trẻ tủi thân ngồi khóc khi phòng học ghép hai lớp,tổng cộng có trục
học sinh thì chỉ còn hai em ngồi lại. Thầy Bùi Huy Sơn ,quê gốc ở Hà Nam, gắn bó
với Nậm Sài ( huyện Sa Pa) 21 năm tâm sự : “ muốn nói chuyện để dân quý,dân tin
thì phải biết ‘’ngoại ngữ’’tức là ngôn ngữ của người bản địa’’ . Hiểu điều đó lên anh
Sơn đã cố học đến ba ‘’ ngoại ngữ’’ là tiếng Mông, Xa Phó, Dao để giao tiếp thông
thạo với người dân và các học trò.
Dẫu đã có nhiều sự quan tâm,hỗ trợ, song để ươm trồng ,neo giữ được con chữ,
cho con chữ nảy mầm ở vùng cao vẫn chồng chất nhọc nhằn. Và mỗi thầy, cô giáo
đang ngày đêm bám trụ ở những điểm trường còn trăm bề thiếu thốn ấy , ngoài lòng
tâm huyết với nghề, trong họ, còn có cả đức hy sinh cao cả, vì một ngày mai tươi
sáng hơn cho thế hệ tương lai của những vùng đất khó.
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Một mùa hè chỉ có vài ba ngày nắng, còn lại mưa ròng rã do biến đổi khí
hậu. Thế nhưng công tác chuẩn bị năm học mới của thầy và trò trên đất Mường
Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vẫn nhộn nhịp. Tất cả vì đàn em thân yêu.
Tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng, chính quyền và nhân dân xã đều đồng lòng, chăm
lo cho sự nghiệp giáo dục.
Giáo viên chủ nhiệm phải quản chặt sĩ số
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Từ Tuần Giáo về trung tâm huyện Tủa Chùa độ dài đoạn đường khoảng 50km
nhưng về đến trung tâm xã Mường Đun đi thêm 20km nữa. Với bà con dân tộc,
đường đi không tính bằng độ dài mà phải tính bằng thời gian. Quả thật, có đến được
xã, tôi mới cảm nhận được điều đó thực sự.
Con đường ngoằn ngoèo cheo leo bên vực thẳm, tổng số 70km nhưng tôi phải
ngồi xe khách hơn 3 giờ đồng hồ. Đấy là thuận buồm xuôi gió, còn khi nước lũ tràn
về, nghỉ qua đêm đợi lũ rút để có đường đi cũng là chuyện thường gặp của thầy cô
giáo mỗi lần đi từ huyện về trường.
Theo Phó Bí thư thường trực xã Lò Văn Năm, Mường Đun có 9 thôn bản, đất
đai bạc màu, có 5 dân tộc sinh sống. Người dân chỉ sống nhờ cây lúa, cây ngô. Những
năm gần đây chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Nhưng ngược lại, sự
nghiệp giáo dục luôn được các cấp các ngành quan tâm, đặc biệt là sự đồng thuận vào
cuộc của từng hộ dân.
Toàn xã có 4 cụm trường gồm một trường mầm non với 6 điểm trường lẻ, 2
trường tiểu học và 1 trường PTDTBT THCS. Tổng số học sinh toàn xã là gần 1000
em. Công tác chuẩn bị cho năm học mới được các trường thực hiện chu đáo.
Theo Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mường Đun Nguyễn Văn Tùy:
Đầu năm nhà trường đã tiến hành giao số lượng học sinh đến các giáo viên chủ nhiệm
và yêu cầu giáo viên phải nắm bắt được các thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều
kiện học tập... của từng học sinh. Trong quá trình học tập của các em nhà trường đã
chỉ đạo các giáo viên phải thường xuyên quan tâm gần gũi các em và thường xuyên
theo dõi việc đi học chuyên cần của học sinh.
Để duy trì được sĩ số học sinh ngay từ ngày đầu năm học, giáo viên của xã có
những bí quyết riêng. Cô Trần Thị Minh Đức, Hiệu phó Trường Mầm non chia sẻ:
Giáo viên toàn xã được nghỉ hè từ 1/6 -30/7.
Chuẩn bị cho năm học mới, giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ về tận thôn bản,
đến từng nhà của học sinh, giúp phụ huynh đăng ký, kê khai cho con hưởng chế độ
chính sách dành cho học sinh vùng sâu vùng xa. Thông qua công việc này, giáo viên
động viên phụ huynh cho con đi học đúng ngày, tránh hiện tượng bỏ học. Bên cạnh
đó, công tác thông tin tuyên truyền được chính quyền xã thực hiện tốt đến từng
trưởng bản, đến từng tổ chức chính trị.
Cô giáo Vũ Thu Hồng, chủ nhiệm học sinh lớp ba của Trường Tiểu học chia
sẻ: Để ổn định sĩ số ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức học hè cho học sinh
một tuần. Cô phụ trách học sinh của hai lớp 3 gộp lại thành một nên tổng sĩ số là gần
40 em. Thế nhưng, ngày đâu tiên có 15 học sinh đến trường, sang buổi thứ 3 được 30
em. Nguyên do trời mưa, học sinh ở Đề Tâu và Pá Ỏ, cách trường 6-7km, đường đi
khó nên các em còn nhỏ, chưa thể tự đến trường học. Vì thế, buổi sáng lên lớp ôn lại
kiến thức cũ cho học sinh, chiều cô Hồng lại đến bản vận động học sinh đi học.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp như vậy nên việc duy trì, huy động học
sinh của Mường Đun ra lớp không khó. Con số này gần như 100%. Ngày đầu nhập
học ở các lớp chỉ thiếu vắng một số rất ít học sinh. Các em do yếu tố sức khỏe hoặc
gia đình có việc nên mới vắng mặt mà thôi.
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Trường lớp khang trang đón năm học mới
Hệ thống trường lớp của Mường Đun cho năm học mới nhìn khang trang và
sạch đẹp hơn sau những ngày nghỉ hè. Ngày 21/8 học sinh mới chính thức bước vào
năm học mới nhưng trước đó một tuần, giáo viên và học sinh đã tham gia lao động
dọn dẹp trường học. Đến bất kỳ điểm trường nào cũng thấy thầy cô giáo bắt tay dọn
dẹp các phòng học, lau chùi bảng, kẻ lại các khẩu hiệu. Tất cả như khoác thêm một
tấm áo mới, chỉnh tề cho ngày tựu trường của học sinh.
Năm học này, thầy trò Trường PTDTBT THCS Mường Đun còn vui hơn rất
nhiều bởi đang phấn đấu tháng 10/2017 trường đạt chuẩn đầu tiên của xã. Gần 3 tỉ
đồng được đầu tư tu bổ cho trường. Do đó, các phòng bộ môn như phòng Tin học,
phòng Lap, các phòng thực hành Toán Lý, Hóa Sinh được trang bị, đầu tư thêm. Với
cấp ủy chính quyền xã đã giúp nhà trường mở rộng diện tích đất làm sân chơi bãi tập,
vận động cán bộ công chức xã ủng hộ nhà trường 01 ngày lương.
Đồng thời, vận động các thôn bản, mỗi hộ dân ủng hộ nhà trường số tiền từ
50,000 – 100,000 đ, giúp đỡ nhà trường về ngày công lao động để xây dựng trường
chuẩn. Đối với nhà trường các thầy cô cũng tham gia lao động tu sửa cơ sở vật chất.
Cụ thể các thầy cô đã tự sửa chữa hệ thống điện, sơn sửa được 20 phòng trong
đó có 5 phòng lớp học và các phòng chức năng; tự đổ bê tông nền nhà, một số chỗ
xuống cấp rồi góp 01 ngày lương để mua sơn, cùng học sinh lao động san đất làm nền
nhà ba cứng. Năm học này vui hơn khi thầy trò nhà trường có thêm sân thể thao từ
nguồn xã hội hóa.
Với giáo dục mầm non, năm học mới này có thêm được 5 phòng học kiên cố,
nâng tổng số phòng học kiên cố lên 7 phòng. Những lớp học ba cứng ở Bản Hột, Đề
Tâu, Đun Nưa, Pá Ỏ đã được bàn giao là những phòng học kiên cố hóa. Điểm lớp ở
Nà Sa có 25 học sinh, cách trường chính 2km vẫn còn là phòng học ba cứng bán kiên
cố. Điểm Bản Túc học sinh vẫn học ở Nhà văn hóa. Đây là điểm trường vùng khó
khăn nhất, cách trường trung tâm xã 7km nhưng rất khó đi, vì là đường cấp phối,
chưa được trải nhựa, đi bộ mất mấy tiếng mới vào đến điểm trường. Điểm này chỉ có
hơn 10 học sinh nhưng có cả ba độ tuổi, do một cô giáo duy nhất đảm trách.
Chuẩn bị cho năm học mới 2017 - 2018, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học,
số lượng phòng học, phòng làm việc cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu học tập của con em
trong độ tuổi trên địa bàn Mường Đun.
Song, nói về giáo dục của xã nhà, Chủ tịch xã Mường Đun Cà Văn Phiến vẫn
trăn trở cơ sở vật chất trường học còn nghèo nàn. Đường sá đến các thôn bản, điểm
trường lẻ đi lại còn khó khăn, chưa được trải nhựa 100%. Đặc biệt, chưa có nhà
công vụ cho thầy cô giáo. Ngoài ra mong muốn các trường học có sân chơi cho học
sinh được khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Cơ sở vật chất cho học sinh bán trú được
đầy dủ hơn.
Chia tay Mường Đun, tôi mong muốn sự nghiệp giáo dục trên mảnh đất nghèo
này cần được quan tâm và đầu tư hơn nữa để đơm hoa kết trái. Sự đồng lòng thôi
chưa đủ mà cần có cả sức người, sức của.
22

