Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 9/2018
001. ĐÀO DÂNG TRIỀU/ Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra các đơn vị địa
bàn tỉnh Điện Biên// Quân Khu Hai.- Số 1009.- Ngày 20/9/2018 - Tr1.2
Trong 2 ngày (13 và 14-9), Trung tướng Lê Quý Đạm, Chủ nhiệm Tổng cục
Kỹ thuật cùng đoàn công tác kiểm tra công tác kỹ thuật tại các đơn vị trên địa bàn
tỉnh Điện Biên. Dự và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng
Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu; Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Thủ
trưởng các cơ quan Quân khu.
Đoàn công tác được nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác kỹ
thuật trong thời gian qua, khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị
nhằm nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật; kiểm tra thực tế tại các kho vũ khí, khu
kỹ thuật và khảo sát quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác kỹ thuật
của các đơn vị…
Đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã thông tin về tình hình
phát triển kinh tế, VH-XH gắn với củng cố QP-AN địa phương; ghi nhận những cố
gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong thực hiện
nhiệm vụ nói chung, công tác kỹ thuật nói riêng…góp phần giữ vững ANCT, trật tự
ATXH địa bàn…
Trung tướng Lê Quý Đạm ghi nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân
khu, cấp ủy chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói
chung, CTKT nói riêng; đánh giá cao hiệu quả công tác kỹ thuật của các đơn vị, nhất
là trong khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT; đồng thời yêu cầu các
đơn vị tiếp tục duy trì nền nếp, hiệu quả CTKT; phối hợp với các lực lượng nắm chắc
địa bàn, không để bị động bất ngờ, bảo đảm an toàn hệ thống VKTBKT không để
mất mát, hư hỏng…
002. MINH CHÂU/ Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại huyện Tủa Chùa// Quân
Khu Hai.- Số 1009.- Ngày 20/9/2018 - Tr.1
Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác vừa kiểm tra
tại các đơn vị: Đoạn KT-QP 379, huyện Tủa Chùa (Điện Biên). Thời gian qua, Đoàn
KT_QP 379 đã quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và tri thức trẻ tình
nguyện của đơn vị nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng
và Nhà nước; xác định rõ vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của đoàn KT-QP;
tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp đỡ nhân dân
phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp
với địa phương thực hiện hiệu quả các dự án KT_QP; phối hợp chặt chẽ với các lực
lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn…
Tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên): Dự làm việc với đoàn công tác có cả đồng
chí lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Tủa Chùa. Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn đã chia sẻ
với những khó khăn của cán bộ, nhân dân trong huyện; ghi nhận những kết quả đạt
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được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương;
giải đáp những vướng mắc, đề xuất của cấp ủy chính quyền và LLVT; đồng thời yêu
cầu LLVT huyện tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong
cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT để “miễn dịch” trước âm mưu, thủ đoạn chống
phá của các thế lực thù địch; tích cực, chủ động trong xây dựng KVPT vững chắc;
chăm lo xây dựng LLVT huyện vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…
003. VŨ THƯ/ Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu kiểm tra tại Điện Biên//
Quân Khu Hai.- Số 1009.- Ngày 20/9/2018 - Tr.2
Trong thời gian 3 ngày (từ 11 đến 13-9), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an
ninh (QP-AN) Quân khu tổ chức kiểm tra tại tỉnh Điện Biên. Thời gian qua, Hội đồng
Giáo dục QP-AN các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác Giáo dục QP-AN
trong tình hình mới; thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp
đúng, đủ thành phần; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp;
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tuyên truyền về công tác Giáo dục QPAN với nhiều hình thức, phù hợp với đối tượng, nội dung sát thực…
Bên cạnh làm rõ những kết quả đã đạt được, đoàn công tác cũng thắng thắn chỉ
ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; đồng thời giải đáp những vướng mắc, đề xuất
và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục QP-AN của địa phương.
004. HOÀNG MINH TUẤN/ Giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh
biên giới// Quân đội nhân dân.- Số 20631.- Ngày 11/9/2018 - Tr.3
Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) có hiệu lực từ ngày 7-4-1997 tạo cơ
sở pháp lý quan trọng để các cấp ủy đảng, chính quyền, LLVT, trong đó có
Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý,
bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội khu vực biên giới.
Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có đường biên
giới quốc gia dài hơn 455km, với 161 vị trí/177 mốc quốc giới; trong đó có một mốc
giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc. Địa bàn biên giới của
tỉnh có 4 huyện, với 29 xã biên giới.
Những năm qua, BĐBP tỉnh Điện Biên với vai trò là lực lượng nòng cốt,
chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn
tỉnh đã quán triệt, triển khai thi hành hiệu quả Pháp lệnh BĐBP và các văn bản pháp
luật có liên quan đến biên giới. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, LLVT, cấp ủy,
chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới và các lực lượng quản lý, bảo vệ
biên giới của Lào, Trung Quốc duy trì nghiêm các hiệp định, quy chế khu vực biên
giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. BĐBP tỉnh phối
hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra hơn 20.400 lần, với hơn 328.000 lượt người.
Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào
và Trung Quốc sửa chữa 11 cột mốc bị hư hỏng, khôi phục lại vị trí mốc 16 bị mưa lũ
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cuốn trôi. Tổ chức kiểm soát, đăng ký xuất nhập cảnh, xuất nhập biên 1,2 triệu lượt
người; 120.000 lượt phương tiện với 2,5 triệu tấn hàng hóa các loại bảo đảm đúng
quy trình, quy định của pháp luật.
Đơn vị đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, nắm chắc tình hình
mọi mặt khu vực biên giới. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, xây
dựng mạng lưới cơ sở, xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án, đấu tranh hiệu
quả với các loại tội phạm. Những năm qua, BĐBP tỉnh đã xác lập 160 chuyên án, xây
dựng 582 kế hoạch nghiệp vụ. Kịp thời ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống phá Đảng,
Nhà nước của các thế lực thù địch, ngặn chặn các hoạt động tuyên truyền lôi kéo “tập
hợp lực lượng” trái phép trên địa bàn. Bắt giữ, xử lý 1.333 vụ/1.621 đối tượng phạm
tội về ma túy; tang vật thu giữ hàng trăm bánh hêrôin, hàng trăm ki-lô-gam ma túy đá
và thuốc phiện cùng nhiều tang vật liên quan.
Thực hiện chủ trương của trên, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã quán triệt,
triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và
ngoại giao nhân dân. Triển khai thực hiện tốt chủ trương kết nghĩa cụm dân cư hai bên
biên giới đất liền giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và
hai tỉnh Phong Sa Lỳ, Luông Phra-băng (Lào). Đến nay, đã có một cặp xã-thị trấn và 8
cặp bản hai bên biên giới tổ chức kết nghĩa và đi vào hoạt động hiệu quả.
Thời gian qua, cùng với việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh
tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường tại các
xã biên giới trong tỉnh còn làm tốt vai trò cầu nối giữa đồn biên phòng với cấp ủy
đảng, chính quyền địa phương, kịp thời trao đổi thông tin hai chiều để phối hợp, giải
quyết hiệu quả các vấn đề về biên giới. Nhờ vậy, việc thực hiện phong trào quần
chúng tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản dần đi vào nền
nếp, có chiều sâu. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động như:
“Ngày hội Quốc phòng toàn dân”, “Ngày Biên phòng toàn dân”, phong trào “Toàn
dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình
mới”... đã và đang được phát huy tích cực.
Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền
15.838 buổi/789.033 lượt người về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước. Phối hợp thực hiện Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”,
BĐBP tỉnh đã tổ chức trao 1.180 con bò giống ở 4 huyện biên giới. Từ năm 2014 đến
nay, các đơn vị BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu 83 cháu trong Chương trình "Nâng bước
em tới trường" với số tiền 498 triệu đồng/năm. Vận động gần 16.000 hộ định canh,
định cư; tham gia giúp dân hơn 25.000 ngày công lao động...
Kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện pháp lệnh là tiền đề tốt để BĐBP tỉnh
Điện Biên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên
giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới,
góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội địa phương, xây dựng biên giới hòa
bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
005. NGUYỄN THANH DỊU/ Chủ động giúp các xã biên giới phát triển kinh tế xã hội// Quân đội nhân dân.- Số 20639.- Ngày 19/9/2018 - Tr.4
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Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có đường
biên giới quốc gia dài 455,573km tiếp giáp với hai quốc gia Lào và Trung Quốc;
trong đó đoạn biên giới tiếp giáp với Lào dài 414,712km; đoạn biên giới tiếp
giáp với Trung Quốc dài 40,861km.
Địa bàn biên giới của tỉnh có 4 huyện: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé,
Nậm Pồ với 29 xã biên giới (trong đó 27 xã giáp Lào; một xã giáp Trung Quốc; một
xã vừa giáp Lào vừa giáp Trung Quốc).
Thực hiện Quyết định số 16/HĐBT ngày 22-2-1989 của Hội đồng Bộ trưởng
(nay là Chính phủ) về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, những năm qua, Bộ
đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên
trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia đã tham mưu với
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP, Bộ tư lệnh Quân khu 2
quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả 5 nội dung của “Ngày Biên phòng toàn
dân” và các văn bản pháp luật có liên quan đến biên giới. Chủ trì, phối hợp với các
sở, ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân khu vực
biên giới và các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Lào, Trung Quốc duy trì
nghiêm pháp luật, các hiệp định, quy chế khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa
bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Trong giai đoạn hiện nay, công tác biên phòng đứng trước yêu cầu, đòi hỏi vừa
đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời phải đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) ở địa phương, đặc biệt trong địa bàn
khu vực biên giới. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy
Điện Biên về tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới, nhiều năm qua,
huyện ủy 4 huyện biên giới đã duy trì, chỉ định 29 đồng chí đội trưởng tăng cường xã
biên giới làm phó bí thư đảng ủy 29 xã biên giới. BĐBP tỉnh đã tham gia giúp đỡ 6
xã khó khăn trên địa bàn tỉnh (Nà Hỳ, Nà Bủng, Sín Thầu, Sen Thượng, Chung Chải
và Leng Su Sìn); làm chủ đầu tư dự án “Sắp xếp ổn định dân cư, phát triển KT-XH,
bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN) bản Hua Sin 1, 2 xã Chung Chải”, hỗ trợ kinh
phí với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. BĐBP tỉnh cũng vận động hàng nghìn hộ định
canh, định cư; tham gia giúp dân hơn 25.000 ngày công lao động sản xuất, trồng
rừng, khai hoang phục hóa ruộng nước và tu sửa, làm mới đường giao thông nông
thôn, kênh mương thủy lợi; phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các huyện biên
giới vận động 7.896 học sinh bỏ học trở lại trường, huy động nhân lực tu sửa 367
phòng học. Thực hiện Chương trình Quân dân y kết hợp, BĐBP tỉnh phối hợp với
ngành y tế địa phương và các tổ chức từ thiện tiến hành khám, chữa bệnh, cấp thuốc
miễn phí cho gần 50.000 lượt người dân các xã biên giới (cả ta và bạn Lào) với số
tiền 5,6 tỷ đồng...; phối hợp với MTTQ các cấp triển khai làm 120 nhà đại đoàn kết
cho 120 hộ nghèo ở địa bàn 29 xã biên giới với tổng kinh phí hỗ trợ là 1,49 tỷ đồng
(trong đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đóng góp từ tiền lương được 450 triệu đồng);
ủng hộ các quỹ, như: Đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, ủng hộ thiên tai... trị giá hơn
3 tỷ 700 triệu đồng; thăm hỏi, trao 6.272 suất quà, trị giá hơn 2 tỷ 400 triệu đồng tặng
già làng, trưởng bản, người có uy tín, các gia đình nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu
số khu vực biên giới và nhiều chương trình phối hợp mang lại hiệu quả thiết thực đến
từng người dân địa bàn khu vực biên giới.
4

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, từ năm 2014 đến nay,
BĐBP tỉnh nhận hỗ trợ 83 em học sinh với số tiền 500.000 đồng/tháng, bình quân
498 triệu đồng/năm giúp đỡ các em từ tiểu học đến khi hết THPT. Chương trình góp
phần giảm bớt một phần khó khăn về kinh tế, tạo động lực để các em phấn đấu ngày
càng chăm ngoan, học giỏi. BĐBP tỉnh còn phối hợp thực hiện Chương trình “Bò
giống giúp người nghèo biên giới”, tổ chức trao 1.180 con bò giống ở 4 huyện biên
giới; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động giúp đỡ người
nghèo khu vực biên giới, hằng năm tổ chức các hoạt động “Chiến dịch thanh niên
tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, các chương trình
“Tháng 3 biên giới”, “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản”, “Ngày hội bánh chưng
xanh”… thu được những kết quả quan trọng, được nhân dân khu vực biên giới đánh
giá cao. Thời gian tới, để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên xác định phối
hợp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng
cố cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh; tích cực tham gia phong trào xây dựng
nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp
phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.
006. PHẠM TUYẾT/ Xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số ở Điện
Biên Đồng thời coi trọng cả “số” lẫn “chất”// Quân đội nhân dân.- Số 20624.Ngày 04/9/2018 - Tr.2
Đội ngũ cán bộ (ĐNCB), công chức, viên chức (CC, VC) là người dân tộc
thiểu số (DTTS) đã và đang góp phần quan trọng vào hiệu quả lãnh đạo, điều hành,
thực thi nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Điện Biên.
Tuy nhiên, quá trình xây dựng, phát triển ĐNCB DTTS hiện nay đang gặp
không ít khó khăn, vướng mắc cần sớm nhận diện, quyết liệt tháo gỡ, giải quyết triệt
để. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với đồng chí Lò Văn Tiến,
Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên xung quanh vấn đề nêu trên.
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, việc xây dựng ĐNCB DTTS ở một địa
phương có đông đồng bào DTTS sinh sống như Điện Biên, chắc chắn phải là vấn đề
được các cấp ủy đặc biệt quan tâm?
Đồng chí Lò Văn Tiến: Đúng vậy. Điê ̣n Biên có 19 dân tô ̣c anh em, hơn 80%
dân số là đồng bào DTTS; là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nên chúng
tôi xác định: Để phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là vùng có đông đồng bào DTTS
thì công tác cán bộ người DTTS là đặc biệt quan trọng.
Trên tinh thần đó, tỉnh đã ban hành Quyế t định số 942/QĐ-UBND (ngày 26-72016) phê duyê ̣t Kế hoạch phát triể n ĐNCB, CC, VC người DTTS trong thời kỳ mới
giai đoạn 2016-2020 và những năm tiế p theo; Văn bản số 1551/UBND-NC (ngày 86-2018) về xây dựng ĐNCB, CC, VC người DTTS... Trong đó, Điện Biên chủ trương
tập trung hoàn thiê ̣n hê ̣ thống thể chế về tuyể n dụng, sử dụng và quản lý ĐNCB, CC,
VC người DTTS trên địa bàn toàn tỉnh; chú trọng công tác đào tạo, bồ i dưỡng nâng
cao năng lực cán bô ̣, CC, VC người DTTS; nâng cao tỷ lê ̣ ĐNCB, CC, VC người
DTTS tham gia vào các cơ quan, đơn vị của tỉnh; kế t hợp đồ ng thời, có hiêụ quả các
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chương trình, đề án ban hành kèm theo Quyế t định số 2356/QĐ-TTG (ngày 4-122013) của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình hành đô ̣ng thực hiê ̣n chiế n
lược công tác dân tô ̣c đế n năm 2020 và bố trí nguồ n lực để bảo đảm thực hiêṇ các
mục tiêu. Cùng với đó, địa phương xác định tăng cường công tác quản lý cán bô ̣, CC,
VC người DTTS, làm tốt việc đánh giá và phân loại để bảo đảm công bằng, khách
quan, toàn diê ̣n và sát thực tiễn. Đặc biệt, địa phương tiế p tục làm tố t công tác quy
hoạch, bổ nhiê ̣m, điề u đô ̣ng cán bô ̣, CC, VC người DTTS phù hợp với năng lực, sở
trường, vị trí viêc̣ làm; thực hiê ̣n hiêụ quả Quyế t định số 718/QĐ-TTg (ngày 15-52014) của Thủ tướng Chính phủ về Đề án củng cố , tăng cường ĐNCB dân tô ̣c Mông
trong hê ̣ thố ng chính trị các xã địa bàn trọng yế u vùng Tây Bắc giai đoạn 2014-2018.
Cuối cùng là quan tâm đào tạo người DTTS theo chính sách cử tuyể n theo địa chỉ cho
các xã.
PV: Thưa đồng chí, chất lượng ĐNCB DTTS hiện nay ở Điện Biên như thế
nào?
Đồng chí Lò Văn Tiến: Với những giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt,
những năm qua, ĐNCB, CC, VC là người DTTS ở Điện Biên được xây dựng phát
triển cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ này góp phần quan trọng vào hiệu quả
lãnh đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ, công vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương,
nhất là tại các địa bàn có nhiều đồng bào DTTS.
Tuy nhiên, công bằng mà nói: Dù đã ưu tiên, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng bài
bản, song so với yêu cầu thực tiễn, năng lực công tác của một bộ phận cán bộ, CC,
VC là người DTTS còn hạn chế nhất định. Điều đó thể hiện ở trình độ chuyên môn
chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; năng lực tham mưu, điều hành, khả năng vận
dụng lý luận vào thực tiễn chưa cao; còn lúng túng trong công tác tổ chức thực hiện
nhiệm vụ.
Về cơ cấu, dù trong những năm qua tỉnh đã có sự tập trung phát triển nhưng tỷ
lệ cán bộ, CC, VC là người DTTS trong tổng số cán bộ, CC, VC vẫn chưa tương
xứng. Tỷ lệ cán bộ DTTS trong cơ cấu chung cán bộ, CC, VC của địa phương ngày
càng tăng, song cơ cấu giữa thành phần dân tộc chưa hợp lý, tỷ lệ cán bộ của một số
DTTS chưa cân đối với tỷ lệ dân số của dân tộc đó. Cán bộ DTTS cấp huyện, cấp xã
chưa đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn chiếm tỷ lệ cao...
PV: Trước thực trạng đó, để nâng cao chất lượng ĐNCB DTTS tỉnh Điện Biên
sẽ triển khai các giải pháp chủ yếu nào?
Đồng chí Lò Văn Tiến: Ðể khắc phục thực trạng nêu trên, tiến tới xây dựng
ĐNCB, CC, VC là người DTTS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, UBND tỉnh
đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, điều
hành, nâng cao nhận thức và hành động trong việc xây dựng ĐNCB DTTS. Ngoài
việc thực hiện chính sách ưu tiên tuyển dụng CC, VC là người DTTS theo quy định
của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; căn cứ định hướng phát triển kinh tếxã hội và nhu cầu của ngành, địa phương thì thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch
UBND cấp huyện phải xác định tỷ lệ biên chế hợp lý để tổ chức tuyển dụng người
DTTS vào CC, VC. Ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, CC, VC người DTTS là
nữ và người trẻ.
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Cá nhân tôi cho rằng, cần thực hiện tốt và bổ sung các cơ chế ưu tiên đặc thù
trong đào tạo và tuyển dụng cán bộ là người DTTS, để tạo lớp cán bộ kế cận trong
tương lai.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
007. PV/ Tỉnh Điện Biên thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng do mưa lũ gây ra// Gia
đình và Xã hội.- Số 106.- Ngày 04/9/2018 - Tr.2
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ hoạt động mạnh, trên địa bàn
tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa đến mưa to và giông, lũ quét, gây nhiều thiệt hại về tài
sản của nhà nước và nhân dân.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
Điện Biên, mưa lũ gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các huyện: Nậm
Pồ, Tuần Giáo, Mường Chà và Tủa Chùa.
Cụ thể, mưa lũ đã làm hư hỏng hơn 70 nhà dân, 5 hộ dân phải di dời khẩn cấp;
hơn 224 ha lúa và hơn 50 ha hoa màu bị sạt lở vùi lấp; hơn 150 con gia súc và hơn 40
ha ao cá bị cuốn trôi.
Mưa lũ cũng đã khiến 14 điểm trường bị ngập lụt, hư hỏng, trong đó hơn
1.000m3 đất đá bị sạt lở xuống các điểm trường, 40m tường bị đổ, 300m đường bê
tông vào trường bị hư hỏng, 170 taluy nguy cơ bị sạt lở.
Về giao thông, mưa lũ đã làm 25 tuyến đường bị thiệt hại, sạt lở với gần 700
điểm sạt lở; cụ thể, hơn 160.000m3 đất đá sạt lở từ taluy dương; gần 5.000m3 đất tắc
cống rãnh; 1 cầu bêtông cốt thép và 1 ngầm tràn bị trôi...
Ngoài ra, mưa lũ cũng đã khiến 3 trụ sở xã bị ngập bùn 0,5m, 1 trạm y tế bị
thiệt hại, 2 cột điện trung áp và 7 cột điện hạ áp bị sạt lở.
Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên khoảng 120 tỷ
đồng. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đã tổ
chức đoàn kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra tại các địa phương.
Ban Chỉ huy các huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã xuống cơ sở xác
minh, cập nhật mức độ thiệt hại; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã xuống tổ chức
di dời tài sản, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
008. LÊ LAN/ Nhiều vướng mắc trong di dân khỏi vùng thiên tai ở Điện Biên//
Nhân dân.- Số 22979.- Ngày 10/9/2018 - Tr.7+8
Nằm trong số những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng thiên tai, như lũ quét, sạt
lở đất cho nên công tác cảnh báo, di dân khỏi vùng thiên tai được tỉnh Điện Biên
đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, do khó khăn nhiều mặt nên dù rất cố gắng tỉnh
chưa thể di chuyển hết các gia đình nằm trong vùng nguy cơ sạt, trượt cao.
Bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên có 17 hộ dân nằm trong vùng
nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Được ngành chức năng cảnh báo từ những năm 2000
nhưng tới nay 17 hộ này vẫn chưa thể di dời đến nơi ở mới an toàn. Ông Quàng Văn
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Lảng, ở bản Co Pục cho biết: Mỗi khi có mưa, chúng tôi nơm nớp lo sợ. Trận mưa
nào kéo dài hơn một giờ là cả gia đình tôi phải di chuyển ra nhà văn hóa bản. Nhà có
người già, trẻ nhỏ cho nên mùa mưa vợ chồng tôi chẳng yên tâm đi làm ở đâu vì lúc
nào cũng canh cánh lo… mưa.
Với anh Quàng Văn Thiêm, ở bản Na Hý, xã Hua Thanh thì cảnh tượng đất đá
đổ sụp vào nhà luôn ám ảnh. Anh Thiêm kể: Rạng sáng 16-8, vách đồi phía sau đổ ụp
xuống ầm ầm. Mọi người hoảng hốt mở cửa chạy nhưng không được, vì cửa bị chèn
đầy đất đá. Tìm đủ vật dụng dỡ kèo, phá vách song phải mấy tiếng sau người trong
nhà tôi mới thoát được ra ngoài. Bà con trong bản giúp gia đình tôi dựng lán ở tạm.
Nếu trời còn mưa chắc không trụ được.
Cũng trong đêm nhà anh Thiêm bị đất đá làm sập vào, bản Na Hý còn có bốn
gia đình và bản Tâu có ba gia đình chung cảnh ngộ. Ông Vì Văn Tân, Trưởng bản Na
Hý cho biết: Năm nào tình trạng sạt lở đất cũng xảy ra, nhưng năm nay nghiêm trọng
nhất. Những năm trước, một số hộ chỉ bị đất tràn vào nhà.
Phấp phỏng, lo lắng, cũng là cảm giác mà 17 gia đình ở bản Pa Xa Xá, xã Pa
Thơm (huyện Điện Biên) đã và đang trải qua. Cả bản có 62 gia đình đều chung nỗi lo
đá lăn, đất đè, trong đó 17 gia đình ở dưới chân núi Pắc Xá Nọi có nguy cơ cao. Đã
mấy năm rồi, năm nào núi Pắc Xá Nọi cũng bị lở khiến cuộc sống của dân bản đảo
lộn. Mỗi mùa mưa, bà con chẳng thể yên tâm làm việc gì bởi hễ cứ mưa lại lo… đi sơ
tán. Đêm 30 rạng sáng 31-8, 268 con người ở bản Pa Xa Xá phải sơ tán khẩn cấp về
trụ sở UBND xã tránh nguy cơ núi lở đá lăn.
Trao đổi với chúng tôi về việc di chuyển dân trong đêm, Thiếu tá Đặng Văn
Hạnh, Đồn phó Đồn Biên phòng Pa Thơm cho biết: Mấy ngày liền trong địa bàn,
mưa rất to cho nên anh em trong Đồn không yên tâm để bà con ở lại. Sau khi báo cáo
Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện Điện Biên, chúng tôi huy động toàn
bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hỗ trợ dân bản Pa Xa Xá di chuyển khẩn cấp đến nơi
an toàn.
Di dời dân ra khỏi vùng thiên tai đang là “bài toán” khó đối với tất cả các
huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên do quỹ đất hẹp, kinh phí hạn chế cộng với tâm lý
không muốn thay đổi chỗ ở, xa họ hàng của người dân. Tại huyện Ðiện Biên, giai
đoạn 2015 - 2020 dự kiến di dời 238 hộ với 1.098 người ra khỏi vùng có nguy cơ sạt
lở, lũ quét thế nhưng từ năm 2015 đến nay mới di dời được bốn hộ. Huyện Nậm Pồ
có 55 hộ, 307 người cần phải di dời khẩn cấp. Huyện Điện Biên Đông còn khoảng 15
khu vực nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tập trung tại
các xã: Keo Lôm, Na Son, Mường Luân, Phì Nhừ, Sa Dung. Tuy nhiên, việc di dời
toàn bộ các hộ dân thuộc 15 khu vực dân cư có nguy cơ sạt trượt không thể thực hiện
trong một hoặc hai năm.
Ông Lò Văn Ðôi, Phó Chủ tịch UBND xã Hua Thanh cho biết: Xã hiện có 29
hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Bản Co Pục hiện còn 17 hộ phải di
dời mà chưa thể thực hiện vì huyện chưa bố trí được vốn. Song ngay cả khi huyện thu
xếp được vốn thì bà con cũng không có tiền đối ứng để di dời, bởi số tiền hỗ trợ 20
triệu đồng/hộ di dời tránh thiên tai là quá ít với một gia đình di chuyển tái định cư.
Với bản Co Pục thì khó nhất là hết quỹ đất không thể bố trí cho các hộ tái định cư tại
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chỗ. Xã đã có phương án bố trí cho các hộ này tái định cư tại các bản Tâu 5, Tâu 6,
Tâu 7 nhưng các hộ không đồng ý với lý do là khác dân tộc, xa khu vực sản xuất.
Đồng chí Vũ Thanh Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện Nậm Pồ cho biết: Bà con đều muốn di chuyển đến nơi an toàn và gần nơi ở cũ
để gần họ hàng thì xã lại không còn quỹ đất. Với cấp huyện thì khó khăn lớn nhất
chính là nguồn kinh phí ít, lại thường được phân bổ chậm cho nên cũng không chủ
động được.
Đánh giá về công tác di dân khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lò
Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Do nguồn vốn hạn hẹp, nên
nhiều dự án di dời dân cư trên địa bàn triển khai chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Hằng
năm, UBND tỉnh đều chỉ đạo ngành nông nghiệp, UBND các huyện rà soát thực
trạng, đánh giá nguy cơ thiên tai để cảnh báo, hỗ trợ người dân di dời. Nhưng do điều
kiện tỉnh nghèo cho nên dù rất cố gắng vẫn chưa thể hoàn thành công tác di dời dân
khỏi vùng nguy cơ.
Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh dùng nguồn ngân sách địa phương bố trí di
dời được 217 hộ. Trong năm 2018, Điện Biên được phân bổ hai tỷ đồng để hỗ trợ di
dời 100 gia đình ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai nhưng đến hết tháng 6-2018, mới di
chuyển được 47 hộ. Hiện còn 60 hộ ở các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà
và huyện Điện Biên cần di dời nhưng chưa có kinh phí. So kết quả nêu trên với con
số hơn 1.700 hộ phải bố trí di dời tập trung và xen ghép theo Quyết định 1776/QĐTTg thì phần việc cần tiếp tục còn rất lớn.
Di dời dân ra khỏi vùng thiên tai là nhiệm vụ cấp bách, bắt buộc nhằm giảm
thiệt hại do thiên tai, nhất là thiệt hại về người. Do đó, Điện Biên cần linh hoạt trong
việc lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ di chuyển dân và tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động để người dân hiểu, chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình
và hợp tác với chính quyền trong thực hiện tái định cư.
009. VĂN THÀNH CHƯƠNG Cần kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở
thị trấn Tủa Chùa// Quân đội nhân dân.- Số 20649.- Ngày 29/9/2018 - Tr.6
Theo phản ánh của nhiều người dân, hiện nguồn nước sinh hoạt ở thị trấn
Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) có nhiều dấu hiệu ô nhiễm, ảnh
hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại
biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiều ý kiến cũng tỏ ra bức xúc vì tình trạng
nước sinh hoạt không bảo đảm chất lượng đã kéo dài nhiều năm nay.
Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã có mặt tại đầu nguồn nước thuộc khu vực đội
8, xã Mường Báng (Tủa Chùa) mà theo phản ánh của người dân nơi đây trẻ con vẫn
thường xuyên xuống tắm, giặt. Đó là một hồ nước rộng chừng vài trăm mét vuông,
khu vực xung quanh người dân vẫn trồng lúa và cây nông nghiệp. Hồ nước này là
nguồn cung cấp chính cho nhà máy nước của huyện Tủa Chùa. Từ đây, nước được
bơm về khu xử lý bằng hai máy bơm chuyên dụng có công suất 30KW và 37KW.
Ngoài ra, nhà máy còn sử dụng một nguồn nước được dẫn trực tiếp từ suối Nậm Seo,
xã Mường Báng bằng đường ống Ø110. Có mặt tại hiện trường, ông Trần Văn Tuấn,
Đội trưởng Đội cấp nước huyện Tủa Chùa, Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên,
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cho biết: "Hồ nước này không hoàn toàn thuộc thẩm quyền bảo vệ và quản lý của
công ty vì nó còn là nơi cung cấp nước sinh hoạt và sử dụng vào mục đích thủy lợi
cho người dân trong khu vực. Mặt khác, toàn bộ diện tích khu vực này cũng chưa
được bàn giao cho công ty quản lý, khai thác, mà vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của
địa phương nên việc bảo vệ nguồn nước là rất khó…".
Chúng tôi đã tìm đến khu vực nhà máy xử lý nước để tìm hiểu quy trình xử lý
các nguồn nước nói trên trước khi cung cấp cho người dân. Theo một công nhân
đang làm việc tại đây: Sau khi nước được dẫn về sẽ chảy vào bể lắng và được
“châm” phèn để làm trong (nếu như nguồn nước bị đục); sau đó chảy qua bể lọc cát
sang một bể chứa có thể tích 500m3 và được khử khuẩn bằng hóa chất clo. Tiếp đó,
nước được bơm lên bể cấp cũng có thể tích 500m3 rồi phân phối đến từng hộ dân.
Trả lời câu hỏi rằng, tại sao nước đã xử lý qua nhiều công đoạn như vậy mà
khi cung cấp cho người dân vẫn có hiện tượng đục hoặc có màu vàng kèm theo mùi
gây cảm giác khó chịu, ông Trần Văn Tuấn cho biết: "Vừa qua, có xảy ra sự cố vỡ
đường ống dẫn lên bể cấp do máy xúc của một đơn vị thi công công trình nên xảy ra
tình trạng như người dân phản ánh. Tuy nhiên, hiện tượng đó chỉ diễn ra trong thời
gian ngắn". Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn đến khu vực xảy ra sự cố và kiểm tra
thực tế nơi nguồn nước được lấy từ suối Nậm Seo thì ông Tuấn không hợp tác.
Qua tìm hiểu được biết, hiện nhà máy nước này đang cung cấp nước sinh hoạt
cho hơn 1.100 hộ dân thuộc thị trấn Tủa Chùa và một phần xã Mường Báng với giá
8.700 đồng/m3, trong đó bao gồm cả thuế và phí bảo vệ môi trường. Với mức giá
như vậy nhưng người dân lại phải sử dụng nguồn nước có nhiều dấu hiệu ô nhiễm,
không đảm bảo vệ sinh nên gây ra những bức xúc trong dư luận suốt thời gian
qua. Ngày 30-6, tại buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Tủa Chùa và xã Mường Báng của
Đoàn đại biểu Quốc hội, cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, Ủy
ban MTTQ huyện Tủa Chùa tổ chức nhiều ý kiến phản ánh gay gắt về chất lượng
nước sinh hoạt không bảo đảm. Ngay sau đó, đoàn đại biểu có mặt tại buổi tiếp xúc
tiến hành kiểm tra thực tế nhưng hiện chưa đưa ra kết luận và giải pháp cho vấn đề
đã nêu.
Công trình nước sinh hoạt tại Tủa Chùa được xây dựng và khánh thành từ
năm 2008, sau đó UBND huyện bàn giao cho Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên
quản lý và khai thác. Tuy nhiên, do không có quy chế phối hợp trong kiểm tra, giám
sát giữa UBND huyện và đơn vị khai thác nên dẫn đến tình trạng chất lượng nước
không được kiểm soát trong suốt thời gian qua. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương
và các đơn vị liên quan cần sớm vào cuộc để điều tra về chất lượng nguồn nước sinh
hoạt và có các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn nguồn nước cũng như sức khỏe cho
hàng nghìn hộ dân nơi đây.
010. MINH THỊNH/ Học sinh qua suối bằng tú nilon, Chủ tịch UBND tỉnh Điện
Biên chỉ đạo xây cầu// giaoducthoidai.vn.- Ngày 15/9/2018
UBND tỉnh Điện Biên đã có công văn chỉ đạo đầu tư xây cầu dân sinh tại bản
Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà, sau khi có phản ánh trên phương tiện
truyền thông có nhiều học sinh đi học phải qua suối bằng túi nilon.
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Công văn số 2562/UBND-TH ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về
việc đầu tư cầu dân sinh tại bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà (Điện Biên)
nêu rõ: Điện Biên là tỉnh miền núi, kinh tế đặc biệt khó khăn, trên 90% ngân sách phụ
thuộc vào trung ương; do vậy tỉnh không có khả năng bố trí kinh phí để sớm đầu tư
công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của giáo viên, học sinh và
nhân dân trong khu vực bản Huổi Hạ.
Để triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Sở GTVT
tỉnh Điện Biên phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam, đề xuất bổ sung danh
mục cầu vượt Suối Nậm Chim vào dự án LRAMP theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí
Bộ trưởng Bộ GTVT.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng chỉ đạo UBND huyện Mường Chà khẩn
trương chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường giao thông từ
Nậm Pó đi bản Huổi Hạ, để đảm bảo khả năng vận chuyển vật liệu, thiết bị khi triển
khai thi công cầu vượt suối Nậm Chim vào bản Huổi Hạ.
Trước đó, UBND tỉnh Điện Biên đã nhận được công văn hỏa tốc của Bộ trưởng
Bộ GTVT chỉ đạo xây Cầu vượt suối Nậm Chim vào bản Huổi Hạ.
Cụ thể, công văn của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nêu rõ: Bộ
GTVT nhận được phản ánh từ các cơ quan truyền thông ngày 5.9 về tình trạng các
em học sinh tại bản Huổi Hạ xã Na Sang, huyện Mường Chà (Điện Biên) phải chui
túi nilon để vượt suối Nậm Chim tới trường do chưa được đầu tư hạ tầng giao thông
(đường và cầu) từ bản tới trung tâm xã. Ngay khi nhận được thông tin, Bộ GTVT đã
chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để
kiểm tra vấn đề này.
Bộ GTVT cho biết, qua kiểm tra, vị trí vượt suối Nậm Chim vào bản Huổi Hạ
thuộc tuyến đường từ bản Huổi Hạ tới trung tâm xã Na Sang. Vì vậy, việc đầu tư xây
cầu tại vị trí này thuộc trách nhiệm của địa phương.
Tuy nhiên, hiện nay Bộ GTVT đang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu
dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Trong phạm vi dự án
LRAMP, tỉnh Điện Biên hiện được đầu tư 64 cầu dân sinh với kinh phí khoảng
235 tỷ đồng trong đó huyện Mường Chà được đầu tư 5 cầu (Na Phep, Na Pheo 2,
Huổi Sang, Nậm Piền, Bản Co Đứa). Tuy nhiên, cầu vị trí qua suối vào bản Huổi
Hạ hiện không nằm trong danh mục đầu tư của dự án LRAMP do Bộ GTVT quản
lý. Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và các em học sinh trong khu vực này, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Điện Biên
chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Điện Biên phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ Việt
Nam xem xét đối chiếu với dự án LRAMP nếu cân đối được nguồn vốn của Dự án,
đề xuất bổ sung cầu vượt suối Nậm Chim vào dự án LRAMP. Trường hợp không
đáp ứng được yêu cầu bổ sung vào dự án LRAMP, đề nghị tỉnh chủ động bố trí
kinh phí, sớm đầu tư công trình, tạo điều kiện thuận lợi đi lại, sinh hoạt cho bà con
và học sinh trong khu vực.
011. MINH THỊNH/ Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên: Lập khống bảng lương của lái
xe đã nghỉ việc? giaoducthoidai.vn.- Ngày 20/9/2018
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Lái xe Trần Hữu Đạo xin nghỉ việc từ tháng 7/2017 nhưng vẫn có tên trong
bảng lương của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên. Lãnh đạo đơn vị này thừa nhận vụ việc
và cho rằng anh Đạo tự nguyện nộp khoản tiền lương hàng tháng để cơ quan sử dụng.
Trả lời câu hỏi: “Có lập khống bảng lương khi lái xe Trần Hữu Đạo đã nghỉ tự
túc để rút tiền” trong buổi làm việc chiều 17/9, ông Nguyễn Công Sơn, Bí thư Chi bộ,
Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên thừa nhận việc này là có. Ông Sơn lý giải:
“Mình không nhớ chính xác đâu. Nhưng cũng phải nói thật, khi giải quyết chế độ tự
túc cho lái xe Đạo, trên bảng lương vẫn có tên của anh này. Sau khi có quyết định
nghỉ, số tiền đã lĩnh, anh Đạo đã nộp trả cho cơ quan”.
Liên quan đến câu hỏi, anh Trần Hữu Đạo lĩnh lương và trả tiền lại cho Sở
Ngoại vụ bằng cách nào khi đã chuyển sang sinh sống ở Lào Cai, ông Sơn giải thích:
“Anh Đạo về ở Lào Cai, đúng ra phải báo để cắt lương trên bảng lương của cơ quan.
Nhưng anh em trong cơ quan thống nhất về mặt chủ trương, số tiền đó để sử dụng
vào mục đích chung. Nên anh Đạo nộp lại tiền cho cơ quan và cơ quan sử dụng số
tiền đó”.
Ông Sơn từ chối cung cấp bảng danh sách chi trả lương của Sở Ngoại vụ, giấy
đồng ý thôi trả lương cho anh Trần Hữu Đạo; quyết định đồng ý giải quyết nghỉ
không lương và một số giấy tờ liên quan với lí do đây là những thông tin “mật”. Ông
cũng cho biết thêm vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, làm
rõ nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.
Trước đó, trao đổi với Báo GĐ&TĐ, anh Trần Hữu Đạo cho biết: Sau khi được
Sở Ngoại vụ ra quyết định đồng ý cho nghỉ tự túc, bản thân anh không được hưởng
bất kì chế độ, chính sách nào. Anh Đạo (sinh năm 1971), quê ở thị xã Mường Lay
(Điện Biên), làm lái xe từ năm 2000 cho Đội đo đạc bản đồ, Sở Địa chính sau đó
chuyển sang Sở Tài nguyên - Môi trường. Từ tháng 10/2004 - 6/2017, anh Đạo lái xe
tại Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên. Thời điểm tháng 6/2017 khi chuẩn bị xin nghỉ, anh
Đạo đang hưởng lương hệ số 3,31, “tương đương với gần 5 triệu đồng/tháng”.
Chưa biết số tiền mà Sở Ngoại vụ lĩnh dưới danh nghĩa lương của anh Đạo là
bao nhiêu? Được “sử dụng” vào mục đích gì? Dư luận rất cần các ngành chức năng
và Sở Ngoại vụ Điện Biên làm rõ.
012. VŨ KIM THUẦN/ Phường Tân Thanh,TP Điện Biên Phủ: Đẩy Mạnh Chăm
Sóc, Phát Huy Vai Trò NTC// Người cao tuổi.- Số 141.- Ngày 04/9/2018 - Tr.5
Nhiều năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, UBND phường
hội NCT phường Tân thanh thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, phát huy vai trò
NCT, vị thế của tổ chức Hội, NCT nâng lên rõ rệt.
Toàn phường có 508 hội viên NCT sinh hoạt tại 25 chi hội tổ dân phố, chiếm
94% số NCT. Các chi hội sinh hoạt định kỳ theo quy định, đặc biệt sôi nổi trong các
dịp kỷ niệm, lễ tết hoặc sơ, tổng kết… Đã thành nề nếp, vào dịp đầu Xuân, Hội phối
hợp tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ NCT. Tết Mậu Tuất 2018, tổ chức mừng thọ chúc
thọ cho 108 NCT, số tiền mừng trên 40 triệu đồng; trong đó 5 cụ từ 100 tuổi đến trên
100 tuổi.
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Lễ mừng thọ tổ chức trang trọng, có lãnh đạo phường, đại diện các tổ chức, các
đoàn thể và con cháu các cụ tới dự thể hiện nét đẹp văn hóa, truyền thống “Kính lão
trọng thọ” tốt đẹp của dân tộc. Buổi lễ vui như ngày hội, được cán bộ, nhân dân trong
phường ca ngợi, các cụ rất phấn khởi.
Hội thường xuyên vận động hội viên tùy theo sức của mình tích cực tham gia
các hoạt động thể dục thể thao như đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, đánh cờ…
Mới đây, Hội cử 50 hội viên tham gia thi đấu bóng chuyền hơi với các đội trong
thành phố, đội bóng nam đoạt giải Nhất. Tổ chức 2 đội bóng chuyền hơi tham gia
giao lưu với các tỉnh do Trung ương Hội tổ chức tại TP Hòa Bình. Nhân kỷ niệm
ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6), 25 hội viên tham gia diễu hành xe đạp cùng
các đội bạn.
Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các chi hội thăm hỏi 180 hội viên ốm
đau, phúng viếng 7 NCT qua đời. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bảo trợ xã
hội cho 17 NCT, mức 270.000/người/tháng. Nhân “Tháng hành động vì NCT Việt
Nam”, Hội phối hợp cùng UBND phường tặng quà 90 NCT có hoàn cảnh khó khăn,
số tiền trên 20 triệu đồng. Nhiều chi hội phối hợp vận động nhân dân ủng hộ Quỹ
Toàn dân chăm sóc NCT đạt kết quả tốt.
Tuy tuổi cao, sức khỏe có hạn nhưng NCT luôn nhiệt tình, tích cực tham gia
công việc xã hội. Có 253 NCT làm Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, chi hội trưởng
các đoàn thể… Tích cực tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã
hội học tập, vận động từ thiện nhân đạo. Hội còn phối hợp với công an phường giữ
gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khẳng định vai trò “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” bằng những việc làm cụ thể. Cuối năm, có gần 100% gia đình hội
viên đạt “Gia đình văn hóa”, 80% “Gia đình học tập”, trên 85% hội viên tham gia
hội khuyến học. Đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và công tác tổ
chức cán bộ…
Phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” do Trung ương Hội phát động có
ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, phát huy vai trò NCT.
Hội phường Tân Thanh phấn đấu đạt Hội NCT phường “Tuổi cao – gương sáng”,
95% hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao – gương sáng”.
Ban thường vụ, ban chấp hành đoàn kết, hết lòng vì công tác Hội, trong đó nổi
bật là vai trò của Chủ tịch Ngô Xuân Lệnh. Cụ Lệnh đã gần 80 tuổi, Cựu Phó Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đã có 14 năm liên tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch
Hội, hiện là Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh hoạt động năng nổ, tích cực, gương
mẫu, được toàn thể hội viên tín nhiệm.
013. HẢI AN - XUÂN TIẾN/ Quan trắc tình trạng nứt, gãy, sụt lún nền đất tại
xã Tìa Dình// tintuc.vn.- Ngày 28/09/2018
Vào đầu tháng 9/2018, sau những trận mưa lớn, vết nứt dài hàng trăm mét
xuất hiện từ 9/2014 tại bản Tìa Dình C (xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh
Điện Biên) tiếp tục rạn nứt, sụt lún, mở rộng tạo thành một cung đường trượt
dài hơn 1.000 m.
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Tình trạng nứt, gãy nền đất tiếp tục diễn ra tại khu vực trung tâm xã và nhiều
công trình quan trọng, đe dọa sự an toàn của hơn 450 học sinh và giáo viên Trường
Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tìa Dình cùng 44 hộ dân với hàng trăm nhân
khẩu trong bản.
Vừa qua, đoàn công tác của UBND tỉnh Điện Biên do ông Lò Văn Tiến, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan,
lãnh đạo UBND huyện Điện Biên Đông đã trực tiếp về bản Tìa Dình C kiểm tra thực
địa, có ý kiến chỉ đạo bước đầu việc khắc phục sự cố.
Theo báo cáo của UBND xã Tìa Dình, ngày 24/9/2014, vết nứt đã xuất hiện
trong khu vực bản Tìa Dình C, uy hiếp khoảng 25 hộ dân với 80 nhân khẩu và 1 trạm
y tế xã. Trước tình hình này, chính quyền xã Tìa Dình đã vận động, tuyên truyền và
khuyến cáo các hộ dân trong bản chủ động cảnh giác khu vực có nguy cơ sạt lở.
Đến ngày 30/8/2018, vết nứt tiếp tục mở rộng thêm ở khu vực trung tâm, nâng
tổng số hộ dân bị ảnh hưởng lên 44 hộ. Nhiều công trình quan trọng khác gồm:
Trường tiểu học, trụ sở UBND xã, Bưu điện văn hóa xã cũng bị ảnh hưởng sụt, lún,
nứt, gãy.
Trong các ngày 31/8 và 1/9/2018, sau những trận mưa lớn kéo dài xảy ra trên
địa bàn thì chiều dài vết nứt có nguy cơ sạt lở, sụt, lún lên đến khoảng 1.000 m; làm
sập 4 nhà dân, 10 nhà dân nứt vỡ tường, gần 10 lớp học của Trường Tiểu học Tìa
Dình bị nứt tường,...
Khảo sát hiện trạng khu vực trong bản Tìa Dình C vẫn thấy xuất hiện nhiều vết
nứt dài với chiều rộng từ 20 - 30 cm, cá biệt có vết nứt rộng đến 50 cm, sâu từ 1,5 - 2
m. Riêng vết nứt ở độ cao từ 20 - 30 m trên núi cũng có xuất hiện vết nứt mới có
chiều hướng phát triển thêm về phía Đông. Trong bản Tìa Dình C, có vài căn nhà sát
khu vực sạt lở bị nghiêng ra phía dưới khoảng 1,5 độ. Trụ sở làm việc của UBND xã
Tìa Dình có hiện tượng bị nghiêng ra phía sau.
Trong các ngày 11 và 12/9 vừa qua, UBND huyện Điện Biên Đông đã vào
kiểm tra thực tế, yêu cầu Trường Tiểu học Tìa Dình không để học sinh học tại các
phòng học bị nứt tường và đã cho làm mới nhiều phòng học tạm, nhằm đảm bảo an
toàn cho học sinh. Đồng thời chỉ đạo chính quyền xã tăng cường tuyên truyền, thực
hiện phương án di chuyển tạm thời đối với người dân, đề cao tinh thần cảnh giác,
nhất là vào thời điểm xảy ra mưa, đêm tối.
Đoàn công tác của UBND tỉnh Điện Biên cùng đại diện chính quyền huyện
Điện Biên Đông, xã Tìa Dình đã kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ thiệt hại ban đầu,
mức độ nguy hiểm đối với tổng thể khu vực xảy ra hiện tượng nứt, gãy, sụt lún; kiểm
tra thực tế các điểm nứt, gãy, sụt lún tại nhiều nhà dân.
Đồng thời, đoàn cũng đi khảo sát các địa điểm trong 2 phương án di dời mà
chính quyền xã Tìa Dình đã nêu ra. Đó là khu đất ở vị trí “yên ngựa” đối diện với
Trạm y tế mới, thuộc tiểu khu 785, 787 các khoảnh 8 và 5 với tổng diện tích hơn
14ha, cách trung tâm xã khoảng 1km; khu đất nằm cạnh cầu Chua Ta A và Chứa Tủa
B trong tiểu khu 795 thuộc khoảnh 2 với tổng diện tích hơn 10ha, cách trung tâm xã
3km. Quá trình làm việc tại trụ sở xã Tìa Dình, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên
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quan đã phân tích hiện trạng, nguy cơ sạt lở, các mặt thuận lợi, khó khăn của phương
án di dời.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến đề
nghị ngay sau buổi làm việc, lãnh đạo huyện Điện Biên Đông và xã Tìa Dình cần
thông báo cho các hộ dân nằm trong vùng sạt lở tình hình, hiện trạng khu vực. Cùng
với đó, địa phương phải luôn sát sao theo dõi, quan trắc thực địa và ngừng các hoạt
động đầu tư xây dựng trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối
hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm xác định mức độ, phạm vi sạt
lở, có phương án di tán dân khi nguy hiểm để tham mưu cho UBND tỉnh các nội
dung thuộc thẩm quyền.
Như TTXVN đã đưa tin, Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông) là xã nghèo, thuộc
vùng cao, vùng sâu của tỉnh Điện Biên, nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ
khoảng 100km. Từ tháng 9/2014, tại bản Tìa Dình C (trung tâm xã Tìa Dình) đã xuất
hiện tình trạng rạn nứt, đứt gãy nền đất và Trạm Y tế xã là công trình bị ảnh hưởng
đầu tiên. Hiện tại, cuộc sống sinh hoạt của người dân tại khu vực này bị đảo lộn,
người dân lo lắng, hoang mang. Để đảo bảo an toàn tính mạng và tài sản, nhiều người
dân đã bỏ di chuyển đến chỗ khác ở tạm. Hiện, chưa có một kết luận chính thức nào
từ phía cơ quan chức năng, chuyên môn về nguyên nhân xuất hiện vết nứt dài hơn
1.000 m trên núi và hiện tượng nứt, gãy, sụt lún nền nhà của người dân khu vực bản
Tà Dình C.
014. LÊ LAN/ Đổi thay trên quê hương Anh hùng Vừ A Dính// Nhân dân.- Số
22972.- Ngày 02/9/2018 - Tr.4
Trở lại Pú Nhung vào một ngày cuối tháng 8-2018, chúng tôi không khỏi
ngạc nhiên trước không khí náo nhiệt, rộn rã của xã miền núi ở phía đông bắc
huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Xen giữa mầu xanh ngút ngàn của nương lúa,
nương ngô, con đường từ trung tâm xã dẫn về các bản Đề Chia, Khó Bua,
Phiêng Pi, Xá Tự… còn nổi bật hơn bởi mầu đỏ rực của những lá cờ Tổ quốc.
Thấy chúng tôi ngạc nhiên trước khung cảnh hoàn toàn mới của xã miền núi,
Bí thư Chi đoàn xã Pú Nhung Sùng A Páo tự hào khoe: Từ khi thực hiện phong trào
xây dựng nông thôn mới, cứ vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa
phương, toàn bộ các hộ dân ở xã Pú Nhung đều treo cờ Tổ quốc ở vị trí trang trọng
trong khuôn viên của gia đình. Trước mỗi dịp ấy, cán bộ, nhân dân trong xã đều tổ
chức lao động, dọn vệ sinh quanh trụ sở cơ quan, trường học và cả từng con đường
dẫn về mỗi bản. Trong những buổi lao động tập thể như thế, người Pú Nhung động
viên nhau cùng góp sức thực hiện các tiêu chí về môi trường, giao thông, an ninh trật
tự, văn hóa để xã sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới tiêu biểu của
địa phương.
Trong khuôn viên Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính gần trung tâm
xã Pú Nhung, rất nhiều đoàn viên, thanh niên và đội viên các trường tiểu học, THCS
xã Pú Nhung mải miết quét dọn, nhổ cỏ, chăm cây. Em nào cũng lấm tấm mồ hôi,
nhưng nụ cười luôn ánh lên trên từng khuôn mặt, khóe mắt. Thành tâm thắp nén
nhang tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính, chúng tôi vô cùng xúc động
15

khi lắng nghe những câu chuyện kể về tấm gương quả cảm của người thiếu niên dân
tộc Mông, đã cống hiến tuổi xuân cho cách mạng.
Mở đầu cho câu chuyện về đổi thay hôm nay ở Pú Nhung, Chủ tịch UBND xã
Sùng Dũng Phía không quên ôn lại truyền thống cách mạng của quê hương mình.
Trung tâm hành chính xã Pú Nhung hiện đóng ở bản Đề Chia A. Bản Đề Chia (cũ)
thời Vừ A Dính đánh thực dân Pháp, nằm sâu trong rừng, cách vị trí của bản Đề Chia
ngày nay gần ba giờ đồng hồ đi bộ. Khu rừng ấy lúc sang xuân rực rỡ hoa đào đã
chứng kiến sự hy sinh của Vừ A Dính trong tư thế người chiến thắng vào buổi chiều
ngày 15-6-1949. Khi ấy anh 15 tuổi. Mấy năm sau ngày hòa bình lập lại, trên đà
thắng lợi của cuộc cải cách ruộng đất, thực hiện chủ trương của Đảng về định canh,
định cư cho đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào Mông nói riêng, bản Đề
Chia được di dời xuống một thung lũng rộng lớn và bằng phẳng chính là địa điểm
hiện nay. Như vậy, trong số mười bản của xã Pú Nhung, thì Đề Chia A là bản định cư
lâu đời nhất, nơi được xem là “thủ phủ” của xã vùng cao với những đóng góp rất
đáng trân trọng trong kháng chiến.
Phát huy truyền thống ấy, trong công cuộc xây dựng hôm nay, cán bộ, nhân
dân luôn kiên tâm với mục tiêu xây dựng xã Pú Nhung ngày càng giàu đẹp, ấm no,
hạnh phúc. Trong bước đường dựng xây, Pú Nhung hôm nay đã hoàn thành cơ sở hạ
tầng điện, đường, trường, trạm; tất cả học sinh trong độ tuổi đều đến trường; toàn bộ
các gia đình ở Pú Nhung đều đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; tình hình chính trị,
quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội ổn định và giữ vững. Theo ông Sùng Dũng Phía,
cán bộ và nhân dân Pú Nhung luôn ghi nhớ quá khứ gian khó mà oai hùng để thấy hết
giá trị của sự đổi mới hôm nay - những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Pú Nhung
chung sức đồng lòng đạt được. Đứng trên hành lang tầng hai trụ sở UBND xã, nhìn
sang ngôi trường tiểu học gianh tre cũ nát hôm nào, giờ là ngôi trường hai tầng khang
trang. Cùng với đó, trạm phát lại truyền hình, điện lưới quốc gia, bưu điện văn hóa,
trạm y tế, trung tâm học tập cộng đồng... lần lượt mọc lên trong nỗ lực xây dựng
nông thôn mới của cán bộ và nhân dân Pú Nhung.
Những năm qua, rất nhiều chương trình, dự án của Chính phủ và của các cấp,
các ngành được triển khai nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở Pú Nhung. Đây hiện là
một trong những địa phương điển hình về nhiều mặt trong tỉnh Điện Biên. Hỏi Phó Bí
thư Thường trực Đảng ủy xã Pú Nhung Vừ Chờ Lềnh về “bí quyết” của Đảng bộ
trong phương hướng lãnh đạo, đồng chí trả lời: Bí quyết gì cũng không nằm ngoài ý
Đảng - lòng dân. Được nhân dân tin tưởng và triệt để chấp hành, tự nó trở thành “bí
quyết”, “phương châm” lãnh đạo. Ví như cuộc vận động “không trồng, không buôn
bán và không sử dụng thuốc phiện”, Pú Nhung cũng làm như mọi nơi khác, các đoàn
thể cùng nhập cuộc, tổ chức tuyên truyền pháp luật và phân tích tác hại của ma túy.
Tuy nhiên, do được người dân hết lòng ủng hộ, cuộc vận động đã thu được kết quả
ngoài mong đợi. Tình trạng nghiện hút, buôn bán ma túy đã giảm đáng kể.
Trong phát triển kinh tế, tuy còn nhiều khó khăn do địa hình, địa chất, nhưng
ngoài các loại cây truyền thống, người Pú Nhung còn chịu khó tìm hiểu, trồng thêm
nhiều loại cây mới mang thương hiệu Pú Nhung, như cây mía “xương đen”, cây
dứa... Là người chứng kiến đổi thay ở Pú Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giàng A
Kỷ cho biết: Hội Nông dân xã tích cực vận động hội viên, nông dân chuyển đổi nếp
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nghĩ, cách làm. Không chỉ đưa nhiều loại cây vào gieo trồng, người nông dân Pú
Nhung còn biết áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng. Cứ như thế,
mùa nối mùa, năm tiếp năm, người Pú Nhung tìm thấy hạnh phúc, ấm no ngay trên
đồng đất quê hương mình. Gia đình các ông Sùng Vả Hồ (bản Phiêng Pi), Sùng Dũng
Thào (bản Khó Pua), Ly A Sùng (bản Tinh Lá)... là những tấm gương cán bộ, đảng
viên vừa giỏi việc xã, việc bản, vừa năng động phát triển kinh tế hộ bằng những mô
hình vườn - ao - chuồng - ruộng cho hiệu quả cao.
015. VĂN TUẤN/ Trưởng bản ở vùng biên// Quân đội nhân dân cuối tuần.- Số
1185.- Ngày 16/9/2018 - Tr.2
Làm trưởng bản nơi tuyến đầu biên giới tỉnh Điện Biên quả là rất khó
khăn, vất vả. Do trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng, giao thông kém phát triển
nên để đưa được chủ trương của Đảng và Nhà nước vào đời sống của người dân,
trước tiên, cán bộ bản phải là người có trình độ, uy tín. Bí quyết sau cùng, quyết
định là bám dân, nghe dân nói, làm gương để người dân làm theo.
Người gõ mõ trên đỉnh núi
Đến xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, hỏi thăm gương những
trưởng bản trẻ công tác tốt, có uy tín với dân cư trên địa bàn, ông Tráng A Sủ, Bí thư
Đảng ủy xã, giới thiệu cho chúng tôi anh Tỉnh A Páo, Trưởng bản Na Cô Sa 1: “Páo
sinh năm 1996, được bà con trong bản bỏ phiếu bầu tín nhiệm đạt 100%. Trong các
công việc được Đảng ủy xã giao, Páo làm rất tốt. Là người gương mẫu trong lối sống
nên được bà con rất tin tưởng và chấp hành”. Trước khi chúng tôi tìm đến nhà anh
Páo, ông Sủ còn nhắn thêm: “Địa bàn đi lại khó khăn, 100% đường trong bản là
đường mòn, bà con đều là người Mông nên để hiểu kỹ, phản ánh được khó khăn thực
sự của người dân, các anh nán lại vài hôm ở cùng dân bản”. Lời ông Sủ như muốn
giãi bày những khó khăn của chính quyền và người dân nơi biên giới. Nhà Páo nằm ở
lưng chừng núi. Đường đất quanh co, nhão nhoẹt nên leo lên được nhà Páo, dù trời
lạnh chúng tôi cũng vã mồ hôi. Rót chén nước hồ hởi mời khách, Páo bộc bạch: “Cả
bản có 49 hộ, sống rải rác cách hai, ba quả núi, đường đi đến hộ nào cũng khó khăn
nên mỗi khi có công việc muốn tập hợp được người dân cũng khá vất vả”. “Vậy anh
phải làm thế nào?”-chúng tôi băn khoăn. Páo cười, đi vào sau nhà lấy ra một cái ống
tre và nói: “Khi bản có việc thì tôi lên đỉnh núi phía trước gõ kho păng” (kho păng là
một ống tre được cắt đi một nửa nhưng giữ lại hai đầu mặt). Rồi anh giải thích: Trong
bản đã thống nhất với nhau, khi nghe tiếng kho păng thì tập trung đến nhà ông Giàng
A Khua, trưởng bản cũ để họp vì cả bản chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng. Quy định
là vậy nhưng nhiều hộ ở xa, để thông báo, phổ biến công việc của bản, anh Páo
thường phải lặn lội đến tận nhà.
Người Mông ở bản Na Cô Sa 1 thật thà, chất phác, sản xuất còn rất lạc hậu, thụ
động. Tập tục phá rừng làm nương, khi đất bạc màu thì bỏ đi tìm mảnh đất mới mà
không chịu cải tạo đất cũ vẫn tồn tại trở thành thách thức của bài toán thoát nghèo.
Tuy nhiên, bất cập lớn nhất chính là tư duy bảo thủ đã ăn sâu bám rễ trong nếp nghĩ
của người dân. Anh Páo chia sẻ: Dân bản sợ áp dụng những cái mới. Chỉ khi có mô
hình cụ thể, áp dụng thành công thì họ mới làm theo. Đã vậy, bản tính tự ái rất cao,
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nói không khéo, người dân nghĩ mình xúc phạm là họ kích động gây khó dễ, thậm chí
là phá ngang không nghe theo đường lối lãnh đạo của chính quyền. Vì vậy, việc nhỏ
như hướng dẫn người dân mua giống rau trồng theo thời vụ cũng phải hết sức nhẹ
nhàng, cụ thể, tỉ mỉ.
Làm trưởng bản phải rất khéo như làm dâu trăm họ, bất kể việc lớn nhỏ vừa
phải biết lắng nghe thấu hiểu nhưng cũng phải gương mẫu, công tâm để thuyết phục
dân nghe, tin và làm theo. Lấy cho chúng tôi xem cuốn sổ ghi chép, Páo lật giở từng
trang giấy. Từng buổi sinh hoạt bản, các chế độ, chính sách người dân được hưởng
anh đều ghi chép rất rõ ràng. Hầu hết các hộ dân đều không biết chữ nên các nghị
quyết lãnh đạo hay chế độ, chính sách của người dân được hưởng như tiền hỗ trợ dầu
thắp, muối ăn… anh đều phải đưa từng người điểm chỉ.
Bản Na Cô Sa 1 có 49 hộ, toàn bộ đều là hộ nghèo. Tính điểm trên các tiêu chí,
bản đang đề nghị 2 hộ thoát nghèo (gia đình Páo vẫn chưa đủ điểm để thoát nghèo)
nhưng e vẫn còn khó khăn. Tâm lý của người dân không muốn thoát nghèo, vì thoát
nghèo sẽ mất phần hỗ trợ của Nhà nước. Cũng chính tâm lý ỷ lại như vậy nên rất dễ
nảy sinh cự cãi, tị nạnh. “Làm thế nào để anh có thể giải quyết được vấn đề nan giải
này?”-chúng tôi hỏi. “Trước tiên là phải bám dân. Tôi thường xuyên đến thăm các hộ
trong bản. Khi gia đình người dân có công việc ma chay, hiếu hỉ là tôi có mặt, vừa
chia sẻ vừa một phần giúp đỡ họ. Qua đó nắm gia cảnh từng người. Dân bản họ sống
rất có tình, thuyết phục họ thấy hợp tình thì khó mấy cũng làm theo”. Nói rồi, anh
Páo lại lấy dẫn chứng: Vừa qua, Nhà nước có chủ trương “ba cứng” (cứng mái, cứng
tường, cứng nền) hỗ trợ tấm lợp fibro xi măng và xi măng, xây nhà cho các hộ nghèo.
Chỉ tiêu được ít, số hộ nghèo lại quá đông nên trong buổi họp bản bình bầu, Páo duy
trì hết sức dân chủ, hộ nào cũng được phát biểu, sau đó phân tích gia cảnh từng hộ
nghèo tiêu biểu để thuyết phục người dân. Trước khi chia tay chúng tôi, Páo băn
khoăn, hiện nay, cả bản hầu hết các hộ đều chưa có nhà vệ sinh. Để người dân thấy
được ý nghĩa của việc xây nhà vệ sinh, gia đình Páo đã gương mẫu làm trước. Vậy
mà hơn một năm nay, Páo kiên trì vận động người dân nhưng chưa ổn. Có hộ được
hỗ trợ xi măng, tấm lợp xây nhà vệ sinh nhưng lại bán đi sử dụng tiền vào công việc
khác. Nghe vậy mới thấy, công việc của cán bộ bản nơi vùng sâu, biên giới khó khăn
đến nhường nào. Việc không tên mà có đến hàng trăm việc. Để một tiếng lệnh kho
păng cất lên mọi người tự giác nghe theo thì trưởng bản phải đổ hàng trăm giọt mồ
hôi, thao thức bao đêm trắng.
Muốn dân theo mình phải làm gương trước
Cuộc sống có muôn hình vạn trạng, ở từng nơi, khó khăn vất vả của cán bộ lại
khác nhau. Chúng tôi tới bản Nậm Bắc, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, lắng nghe
câu chuyện của Phó trưởng bản Lỳ Phù Gièng. Anh Gièng sinh năm 1988, nhưng đã có
thâm niên 8 năm là cán bộ bản. Năm 2009, anh Gièng được bầu làm trưởng bản cùng
với thời gian bản mới được thành lập (sau khi hết một nhiệm kỳ bầu lại, anh Gièng làm
phó bản). Cả bản có 32 hộ dân, 100% là người Hà Nhì. Trước đây, người dân sống rải
rác ở rừng bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về
bảo vệ rừng đầu nguồn nên bản được thành lập, kêu gọi người dân về sinh sống định
cư. Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông, anh Gièng nhớ lại: Khi mới thành lập,
bản còn rất nhiều khó khăn, tất cả con đường đều là đường đất nên việc đi lại rất vất
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vả. Vậy mà khi có chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, xây dựng đường bê
tông thì nhiều hộ dân gây khó dễ. Họ lấy lý do, Nhà nước làm đường đi qua nhà dân thì
phải bồi thường mới cho làm. Tranh cãi nổ ra ở chính người dân trong bản. Một chủ
trương đúng đắn, một việc làm ý nghĩa cũng bị phân chia thành hai nhóm lợi ích, đứng
trên hai góc độ, người mất đất, kẻ không mất gì vẫn có đường đi. Vậy là khi họp bản,
anh Gièng phải phân tích rành rọt lợi ích người dân được hưởng từ con đường. Không
những đời ông cha mà con cháu cũng được mở mang, đàng hoàng, to đẹp hơn. Để mọi
người cùng làm theo, anh chủ động hiến một phần đất của gia đình. Dần dần, dân bản
bàn tán, suy ngẫm lắng nghe, cũng có gần chục hộ tự giác hiến đất, con đường mới
được hình thành. Theo năm tháng, lợi ích của con đường đã chứng minh được tính
đúng đắn của chủ trương, qua đó đoàn kết được người dân.
Ở bản Lò San Chải, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, bản biên giới giáp
Trung Quốc, những khó khăn bắt đầu diễn ra giống như bản Nậm Bắc gần chục năm
trước. Trưởng bản Lò Gièn Khai chia sẻ với chúng tôi: “Khi mới thành lập, cả bản có
17 hộ vận động tách từ nhiều xã khác nhau như xã Sen Thượng, Chung Chải, Leng
Su Sìn. Nếp nhà mới nhưng nhiều hộ thường xuyên vắng mặt. Lúc vận động các hộ
dân lên bám bản đã khó, giờ vận động họ giữ bản còn khó hơn nhiều”. Lý giải
nguyên nhân vấn đề trên, Khai cho rằng, vì bản mới rất xa trung tâm xã, dân cư thưa
vắng. Muốn mua gói muối, chai nước mắm, người dân phải vượt chặng đường hơn
20km. Đã vậy, bản chưa có điện, đường sá thường xuyên bị sạt lở, chia cắt. “Khó
khăn như vậy, làm thế nào anh vận động được người dân bám bản?”-chúng tôi bày tỏ
băn khoăn thì được anh Lò Gièn Khai trả lời: “Tôi thường tâm sự với mọi người
trong bản, đây là chính sách của Nhà nước chống tình trạng di dân tự do. Bên cạnh
đó, bám bản cũng là nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền cột mốc biên giới. Ngoài
ra, Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ như hỗ trợ hộ nghèo nơi biên giới, hỗ
trợ tiền trông bảo vệ rừng. Nhà nước đầu tư cho dân bản vừa có gạo, vừa có tiền làm
ăn sinh sống trên mảnh đất quê hương. Đây là điều tuyệt vời mà trước đây chưa từng
có”. Cùng với Khai đi tham quan quanh bản, trên những con đường mòn trong bản,
cỏ dại mọc ngập lối, anh Khai giãi bày như tự nhủ: “Bản mới, thành phần nhiều dân
tộc, người Thái, Hà Nhì, Kinh, đến từ nhiều nơi khác nhau, để người dân có tình cảm
yêu miền đất mới cần có thời gian. Không chỉ đơn giản là để mọi người quen hơi đất
mà để họ có thời gian xoay xở, thích ứng với khó khăn, có niềm tin từ những điều tốt
đẹp. Niềm tin đó trước tiên bắt đầu từ sự gương mẫu của cán bộ”. Cán bộ kiên trì
bám bản, kiên trì vận động người dân thì dân mới tin và nghe theo. Sự kiên trì này
không chỉ ngắn hạn trong một, hai năm, mà còn phải kéo dài đến thế hệ con cháu mới
mong có được những bản làng tươi đẹp nơi biên giới. Chúng tôi còn gặp nhiều trưởng
bản lão thành và trưởng bản trẻ của huyện Nậm Pồ và Mường Nhé, lắng nghe nhiều
câu chuyện về sự gần dân, bám dân của họ. Quả thật ở nơi biên giới xa xôi, việc thoát
nghèo không dễ thực hiện trong ngày một, ngày hai mà cần một quá trình lâu dài, sự
nỗ lực cố gắng của Đảng, chính quyền các cấp và người dân địa phương. Dù chặng
đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng chúng tôi vẫn đặt nhiều niềm tin vào
những cán bộ tuyến đầu nơi đây.
016. Phó Thủ tướng yêu cầu giảm giá vận tải ở sân bay Điện Biên// nld.com.vn.Ngày 25/09/2018
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Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không tăng cường kiểm
tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những tồn tại trong hoạt động hàng
không tại sân bay Điện Biên để nâng cao hiệu quả khai thác, giảm giá thành
vận tải.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ
tướng Trịnh Đình Dũng về thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện
Biên theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chỉ đạo Cục Hàng không
Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những tồn tại
trong hoạt động hàng không tại Cảng hàng không Điện Biên để nâng cao hiệu quả
khai thác, giảm giá thành vận tải. Đồng thời phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và
các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu đầu tư, xây dựng mở rộng Cảng
hàng không Điện Biên theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại văn bản số 302/TB-VPCP ngày 20-8-2018 của Văn phòng Chính phủ.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn có văn bản gửi Tổng Bí
thư, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư nâng
cấp cảng hàng không Điện Biên theo quy hoạch được duyệt. Trong văn bản có phản
ánh việc chậm, hủy chuyến, việc giá vé tuyến bay Điện Biên - Hà Nội cao, làm ảnh
hưởng đến người dân và sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực này, đồng thời đề
nghị kiểm tra hoạt động của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Chủ
tịch Mùa A Sơn đề nghị Chính phủ, Bộ GTVT sớm triển khai nâng cấp Cảng hàng
không Điện Biên.
Theo Vietnam Airlines, đường bay Hà Nội - Điện Biên thuộc nhóm đường bay
dưới 500 km, có giá vé trần là 1,7 triệu đồng/vé/chiều. Phía Cục Hàng không Việt
Nam khẳng định giá vé mà hãng hàng không bán ra trên đường bay này vẫn đảm bảo
dưới mức giá trần quy định.
Phía ACV cho biết đã lên kế hoạch đầu tư đồng bộ các dự án xây dựng nhà ga
hành khách và các công trình phụ trợ; Mở rộng sân đậu máy bay Cảng hàng không
Điện Biên theo đúng quy hoạch được phê duyệt.
Tại cuộc họp về phương án giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có
thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng Cảng hàng không Điện Biên
hồi tháng 8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng
giao thông vận tải hàng không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo hình thức đối
tác công tư (PPP). Tuy nhiên, việc đầu tư theo hình thức PPP rất phức tạp, đặc biệt
trong lĩnh vực cảng hàng không, sân bay. Vì vậy, cần nghiên cứu hình thức đầu tư,
quản lý và khai thác, trong điều kiện các công trình, tài sản hiện có tại Cảng hàng
không Điện Biên đang được quản lý, khai thác bởi Tổng Công ty Cảng hàng không
Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các doanh nghiệp khác.
Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, tổ chức lập hoặc phối hợp với UBND
tỉnh Điện Biên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chỉ đạo các nhà đầu tư quan
tâm, lập đề xuất dự án đầu tư và xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên làm
cơ sở để xem xét, phân giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện đầu tư, xây dựng theo
đúng quy định pháp luật.
20

Theo Quyết định số 2501 của Bộ GTVT, giai đoạn đến năm 2020, dự kiến Cảng hàng
không Điện Biên sẽ có công suất khoảng 300.000 hành khách và 500 tấn hàng hóa/năm. Tạo
được 3 vị trí đỗ máy bay, trong đó 2 vị trí cho máy bay ATR72, 1 vị trí cho máy bay A320, A321
hoặc tương đương. Đến năm 2030, dự kiến cảng sẽ nâng công suất lên 2 triệu hành khách và
10.000 tấn hàng hóa/năm.
Dự kiến giai đoạn 2020 sẽ khai thác các tuyến bay theo hướng: Điện Biên-Nội Bài và
Điện Biên-Cát Bi. Định hướng đến 2030 dự kiến khai thác thêm 2 tuyến bay là: Điện Biên-Đà
Nẵng; Điện Biên-Tân Sơn Nhất.
Trong tương lai, theo xu hướng Cảng hàng không Điện Biên có thể trở thành cảng hàng
không quốc tế trực tiếp đón, đưa khách từ Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan...

017. TRẦN HƯƠNG/ Điện Biên: Dự án nhà ở phía Tây Nậm Rốm chưa thu
được tiền thuế đất, vì sao?// tainguyenmoitruong.vn.- Ngày 25/09/2018
Dự án Khu nhà ở phía tây Nậm Rốm và Khu nhà ở tân Thanh được hình
thành trên tổng diện tích 5,2ha, được UBND tỉnh Điện Biên giao cho chủ đầu tư
là C.ty CP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường Điện Biên, ngày 17-102013, tại Quyết định số 825 và 826 để đầu tư hạ tầng và san đất bán nền. Đến
nay, đất “cơ bản” đã bán hết... nhưng Nhà nước vẫn chưa thể thu được nghìn
nào từ tiền thuế đất của chủ đầu tư.
Hai Dự án khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm (phường Thanh Bình) và khu
nhà ở Tân Thanh (phường Him Lam), TP. Điện Biên Phủ (gọi tắt là Dự án Khu nhà ở
Tân Thanh và Khu nhà ở Tây Nậm Rốm) được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận đầu
tư tại Quyết định số 825/QĐ-UBND và Quyết định số 826/QĐ-UBND, ngày 17-102013 giao cho chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường,
tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Cty công nghệ Môi trường Điện Biên), với diện tích đất
5,2ha để đầu tư hạ tầng xã hội và san đất bán nền.
Hiện Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm đã hoàn thành các hạng mục
đầu tư xây dựng hạ tầng; gồm điện, đường và công trình cấp thoát nước, đường giao
thông nội bộ... và nhiều lô đất nền đã được bán dưới hình thức “Hợp đồng hợp tác
đầu tư” nhưng Nhà nước chưa thể thu được tiền thuế đất của Dự án này vì những
“lùm xùm” xoay quanh Dự án. Còn đối với Dự án Khu nhà ở Tân Thanh hiện nay đã
đầu tư xong giai đoạn I; một số hạng mục công trình cần được nghiệm thu.
Mới đây, UBND tỉnh Điện Biên, ban hành Văn bản số 2659/UBND-TH, ngày
24/9/2018, về việc khẩn trương triển khai các công việc còn lại của Dự án Khu nhà ở
tân Thanh và Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê
Thành Đô ký; yêu cầu công ty này làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Xây dựng, UBND TP. Điện Biên phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tính toán
khối lượng xây dựng và tổ chức nghiệm thu hoàn thành giai đoạn I, đối với Dự án
Khu nhà ở Tân Thanh. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Điện Biên
chủ trì tổ chức hoàn tất hồ sơ, thủ tục xác định giá đất cụ thể đối với 2 Dự án Khu nhà
ở Tân Thanh và Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm để Chủ đầu tư thực hiện nghĩa
vụ tài chính liên quan đến đất đai. Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải
phóng mặt bằng của 2 Dự án kể trên có báo cáo về UBND tỉnh Điện Biên trước
ngày 18/10/2018.
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Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban bộ phận chuyện môn tập
trung đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu đối với Dự án nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm...
Theo tinh thần của Công văn 2659 của UBND tỉnh Điện Biên thì 2 Dự án kể
trên được chỉ đạo rất quyết liệt; nếu nói khẩn trương thì cũng rất khẩn trương. Nhưng
điều dư luận quan tâm là: Bao giờ thì Nhà nước thu được tiền thuế đất của Chủ đầu tư?
Trước đó, ngày 28/12/2017, Báo TN&MT phản ánh bài Điện Biên: Sai phạm
của Chủ đầu tư DA nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm và DA Khu nhà ở Tân Thanh, sau
gần 1 năm trôi qua, UBND tỉnh Điện Biên mới ra văn bản giao cho các sở hoàn tất
thủ tục để thu tiền thuế đất của 2 Dự án kể trên.
018. LÊ LAN/ Phát triển cây keo lai tại tỉnh Điện Biên: Có nên làm kiểu phong
trào?// Thời nay.- Số 906.- Ngày 20/9/2018 - Tr.16
Cùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong khi các huyện Tuần Giáo, nậm pồ
ngao ngán vì chưa tìm được “ đầu ra” cho cây keo, thì huyện Mường Nhé lại
hăng hái phát động trồng mới cây keo vơi cách “tính cua trong lỗ’’. chính vì
nghịch lý này mà Điện Biên đang có nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau về vấn
đề nên hay không nên mở rộng diện tích cây trồng keo?
Bán sản phẩm ở đâu?
Là một trong những người băn khoăn trước chủ trương mở rộng diện tích trồng
cây keo lai, tại kỳ họp thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thứ 13, đồng chí Giàng
Trùng Lầu, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo ( Tỉnh Điện Biên ), đã thẳng thắn nêu vấn đề
chung quanh cây keo đã và đang diễn ra trên địa bàn Tuần Giáo.
Tựu trung: “Trồng keo sau này khai thác thế nào, bán ở đâu?’’- đó là câu hỏi
của đa số nông dân khiến người đứng đầu tổ chức Đảng của một huyện – ông Giàng
Trùng Lầu – không biết trả lời thế nào để ít ra cũng… khả dĩ tàm tạm nghe thủng lỗ
tai! Không riêng đồng chí Gìang Trùng Lầu mà nói chung các vị lãnh đạo cấp ủy,
chính quyền các cấp huyện Tuần Giáo, thường xuyên được người trồng keo hỏi như
thế và cũng… im lặng như thế(?).
Số là cách đây gần một thập kỷ, Tuần Giáo từng là huyện tiên phong trong
phong trào trồng cây keo rừng và cũng là huyện có nhiều diện tích keo nhất tỉnh, với
gần 1.500 ha. Ngày ấy lãnh đạo địa phương này từng được đánh giá là năng động,
rằng biết phát huy thế mạnh vườn rừng, biết lo cho miếng cơm manh áo người dân
và…
Để rồi đến nay, hơn 300 ha trồng từ năm 2010 đến kỳ thu hoạch đại trà và 500
ha trồng năm 2013 cho thu hoạch kiêu tỉa thưa. Vậy nhưng người trồng keo ở Tuần
Giáo đang rất buồn vì không biết tiêu thụ sản phẩm ở đâu, thỉnh thị ý kiến cấp trên thì
cấp trên “ biết rồi, hỏi mãi, khổ lắm’’ và nói chung cứ như hỏi vào chỗ… không
người…
Thôi đành cấp trên không thể giúp mình thì mình tự thân vận động vậy ! một
số hộ trồng keo ở thị trấn tuần giáo rủ nhau “ cơm đùm cơm nắm’’ về tận tỉnh Sơn La
tìm người thu mua gỗ keo, xong công cuộc “tiếp thị’’ của những nông dân thời “4.0’’
trả dễ dàng gì. Là Bí thư Đảng bộ thị trấn đồng thời cũng là một nông dân chuyên cần
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ông Lường Văn Ngọc (bản Đông, thị trấn Tuần Gíao) buồn bã cho biết: Tôi đã lên kế
hoạch khai thác toàn bộ 5 ha keo rồi trồng lượt mới nhưng mỗi ngày chặt cây tôi lại
tiếc bao công trồng, chăm sóc. Giá không chỉ rẻ mà người mua đạt yêu cầu rất khắt
khe. Gỗ loại một có giá 750 nghìn đồng/m3 với điều kiện đường kính từ 30cm trở lên;
gỗ loại hai giá 400 nghìn đồng/m3 mà phải là đoạn thẳng, không phải gốc cũng không
phải ngọn. Bán hơn 150m3 gỗ keo, tôi thu về 60 triệu đồng. Gần 10 năm ròng cả gia
đình tôi đổ mồ hôi cho từng gốc keo, đây là chưa kể các chi phí khác cho giống má,
phân bón và công bảo vệ…mà nay thu nhập như thế, thử hỏi người trồng rừng chúng
tôi sống thế nào bây giờ?
Không “ kiên nhẫn’’chờ đợi như người nông dân huyện Tuần Giáo, sau nhiều
lần kiến nghị không được cấp trên cho phương án giải quyết, các gia đình trồng keo ở
xã Nà Hỳ ( huyện Nậm Pồ ) đã “ tự xử’’ rừng keo để lấy đất làm nương gieo trồng
cây lương thực. Ông Lò Văn Dính, bản Nà Hỳ có gần 100 ha cây keo lai được trồng
theo chương trình liên kết của trường cao đẳng nghề Điện Biên. Nay rừng keo đến kỳ
khai thác nhưng đơn vị liên kết đã “một đi không trở lại’’, gỗ keo bán rẻ cũng chẳng
ai mua, người dân bảo nhau chặt cây keo lấy đất trồng lúa để đáp ứng cho cái bao tử
của mình. Trong cái vòng luẩn quẩn, phát động dân trồng bằng được nhưng trồng rồi
lại chặt hết loại cây này đến loại cây khác, đã bao năm qua chẳng loại cây nào đem
lại giá trị thật sự cho người nông dân sống vì rừng mà khổ vì rừng.
Chẳng cách nào tiêu thụ được cây keo, mấy năm qua, đoàn cán bộ về kiểm
tra, giám sát tại địa bàn huyện Tuần Giáo và huyện Nậm Pồ, người trồng keo cũng
kiến nghị “cấp trên quan tâm tìm đầu ra cho cây keo lai’’ nhưng mãi vẫn chưa cấp
nào , nghành nào hồi đáp…? Đem vấn đề cây keo về nghị trường, tại Hội nghị Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hai đồng chí Bí thư Huyện uỷ Tuần Giáo và Nậm Pồ đều
chung kiến nghị, nghành chức năng quan tâm tìm đầu ra cho cây keo lai, để người
dân có động lực và nhất là có niềm tin về công tác trồng rừng. Cứ loanh quanh trong
cái vòng trồng rồi chặt bỏ, thì e là tới đây từ bài học “ nhãn tiền’’ về cây keo, sẽ rất
khó vận động nhân dân trồng rừng hay tham gia các chương trình, dự án trồng cây
kinh tế khác .
Mường Nhé lại … hăng hái trồng!
Khác hẳn suy nghĩ của cán bộ và nhân dân các huyện: Tuần Giáo, Điện Biên,
Nậm Pồ về cây keo lai, chính quyền huyện Mường Nhé lại khuyến khích người dân
tiếp tục trồng và mở rộng diện tích cây keo. Để thể hiện quyết tâm cao, huyện ủy
Mường Nhé còn ban hành hẳn một nghị quyết chuyên đề về bảo vệ và phát triển rừng
giai đoạn 2016-2020; theo đó, nghị quyết đề ra mục tiêu cả giai đoạn phấn đấu trồng
từ 8.000- 10.000 ha, bình quân mỗi năm trồng gần 2.000 ha. Suốt từ năm 2016 đến
nay, năm nào Mường Nhé cũng đạt mục tiêu trồng mới từ 1.800 – 2.000 ha keo lai.
Không những thế, huyện còn giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn
và UBND các xã phải tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực trồng
cây keo lai.
Lý giải cho sự cần thiết trồng cây keo lai cho huyện Mường Nhé, ông Nguyễn
Quang Sáng, Bí thư huyện ủy Mường Nhé cho rằng, chu kỳ sinh trưởng của cây keo
ngắn (từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng năm đến bảy năm); trong thời gian này,
người trồng keo được hỗ trợ cây giống, được hỗ trợ gạo suốt bảy năm chăm sóc, bảo
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vệ tiếp theo. Khi người dân hết thời gian được hỗ trợ gạo thì rừng keo cũng đến kỳ
khai thác, như vậy nhân dân được hưởng lợi và địa phương cũng có vùng nguyên liệu
tập trung. Vấn đề đầu ra cho cây keo thì không khó, bởi huyện đã kêu gọi các nhà đầu
tư xây dựng nhà máy chế biến đa mục đích trên địa bàn, như: chế biến ván sàn, ván
dăm, gỗ ép và phần ngọn dùng để chế biến phên gỗ…
Trái ngược với cách tính của ông Nguyễn Quang Sáng, ông Hà Lương Hồng,
Chi cục trưởng Phát triển lâm nghiệp (sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Điện Biên), cho rằng, Mường Nhé không nên mở rộng diện tích trồng keo. Và ông
Hồng đặt giả thiết, ngay cả khi Mường Nhé thành công trong xây dựng vùng nguyên
liệu thì chắc gì đã kêu gọi được nhà đầu tư về xây nhà máy như lãnh đạo huyện tính
toán. Thực tế các huyện có điều kiện thuận lợi về giao thông, thị trường, như Điện
Biên, Tuần Giáo còn chẳng đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế
biến gỗ, thì nói gì chuyện huyện xa vài trăm cây số như Mường Nhé? Không ít người
cho rằng, ý tưởng đầu tư nhà máy chế biến gỗ ở Mường Nhé là cách “tính cua trong
lỗ’’, họa chi có đầu tư kiểu Nhà máy giấy Chăn Nưa (tỉnh Lai Châu cũ) chỉ sản xuất
thử xong rồi “nghỉ’’ luôn một mạch đến tận giờ. Máy móc tứ tán, tiền vốn tiêu tan,
nhà xưởng cho huyện Phong Thổ dỡ về làm rạp chiếu phim. Rồi thì, Nhà máy bột sắn
Tuần Giáo, Nhà máy tinh dầu mắc ten Mường Ảnh, Nhà máy mía đường Chăn Nưa,
Nhà máy cà-phê Điện Biên… lần lượt chỉ là những “ tia chớp lóe sáng” rồi bị “ xóa
sổ “ vĩnh viễn vì làm ăn không hiệu quả.
Nhà máy xây xong rồi dẹp bỏ
Ông Hà Lương Hồng (Chi cục trưởng Phát triển lâm nghiệp) thừa nhận một
thực tế là những năm qua tại Điện Biên việc trông keo mang tính tự phát, kiểu mạnh
huyện nào huyện ấy trông và mạnh ngành nào ngày ấy triển khai, chứ không theo quy
hoạch vùng nguyên liệu. Vì diện tích keo không tập trung, nên không thể thu hút
doanh nghiệp hay nhà đầu tư tổ chức thu mua.
Đến giờ, hàng nghìn ha keo ở Điện Biên xanh tốt bời bời nhưng giá trị kinh tế
của cây keo chẳng đáng gì so với những cây trồng khác. Thực trang này khiến người
trông keo vô cùng nản chí; còn ngành chức năng lại loay hoay với vấn đề nên khuyến
khích nhân dân trồng vùng nguyên liệu rồi kêu gọi đầu tư hay kêu gọi đầu tư rồi mới
trồng thành vùng nguyện liệu?!
Mới đây nhất (năm 2016) trên địa bàn huyện Tuần Giáo, nhà máy chế biến gỗ
của Công ty rừng Việt Tây Bắc lúc khánh thành thì giống giong cờ mở, các hợp đồng
kinh tế về trồng rừng nguyên liệu từng làm nức lòng nông dân mấy xã nghèo của
huyện Mường Ẳng. Nhưng nhà máy xây xong rồi dẹp bỏ, người trồng rừng ngơ ngác
vì không biết lỗi tại ai hay chỉ tại nông dân mình quá nhẹ dạ mà tin lời… cấp trên khi
phát động trồng rừng(?)…
019. MINH HIỂN/ Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường
Điện Biên Phủ// baochinhphu.vn.- Ngày 12/09/2018
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam tại buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy
giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030.
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Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 nhằm bày tỏ sự tri ân của Đảng, Nhà
nước và nhân dân ta với những người đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng
lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Điện Biên hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ
Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý IV/2018. Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp
chặt chẽ với UBND tỉnh Điện Biên hoàn thiện Đề án theo đúng quy định của pháp
luật về di sản văn hóa và pháp luật liên quan.
Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ bao gồm: Đồi
A1, D1, D3, C1, C2, Hầm Đờ Cát, Cầu Mường Thanh, Đồi E1, Đồi Him Lam, Đồi
Độc Lập, Đồi Noong Bua, các sân bay, Cụm cứ điểm Hồng Cúm, Sở Chỉ huy chiến
dịch tại Mường Phăng, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Khu di tích Điện Biên Phủ là bằng chứng lịch sử về chiến thắng lẫy lừng của
dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, thể hiện ý
chí quyết tâm của cả dân tộc trước một lực lượng quân sự có đủ cả phương tiện chiến
tranh hiện đại. Chiến thắng Điện Biên Phủ cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt với nghệ
thuật quân sự tài tình của Đảng ta và Hồ Chủ tịch.
Trong những năm gần đây, Điện Biên Phủ là một trong những điểm đến yêu
thích của đông đảo nhân dân trong nước và khách quốc tế với những Di tích nổi bật
gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vĩ đại của quân dân ta năm 1954. Từ
năm 2009, Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ trở thành một trong 10 di tích
cấp quốc gia đặc biệt đầu tiên của cả nước, có giá trị to lớn về mặt lịch sử và di sản.
020. VŨ LỢI/ Triển lãm hình ảnh, hiện vật về biển, đảo, biên giới tại Điện Biên//
vov.vn.- Ngày 19/09/2018
Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức triển lãm chuyên đề, trưng bày
hình ảnh, hiện vật về biển, đảo, biên giới đất liền.
Sáng nay 19/9, tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Quân
chủng Hải quân Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện
Biên tổ chức triển lãm chuyên đề, trưng bày hình ảnh, hiện vật về biển, đảo, biên giới
đất liền. Ngay trong buổi sáng nay đã có rất đông người dân và du khách đến tham
quan triển lãm.
Trưng bày hiện vật, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền là hoạt động
được Quân chủng Hải quân Việt Nam phối hợp với 57 tỉnh, thành phố trong cả nước
và 15 cơ quan Ban, Bộ ngành trung ương triển khai từ năm 2006 đến nay. Điện Biên
là tỉnh thứ 58 được Quân chủng Hải quân phối hợp để tổ chức chuỗi hoạt động này,
nhằm tuyên truyền sâu rộng những kiến thức về biển, đảo, chủ quyền biên giới quốc
gia đến đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Hơn 200 bức ảnh, cùng nhiều hiện vật sinh động, sắc nét trưng bày tại triển
lãm lần này có ý nghĩa lớn về mặt lịch sử, mô tả rõ nét quá trình hình thành, phát
triển của lực lượng Hải quân Việt Nam; những chiến công tiêu biểu của Quân chủng
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Hải quân, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và chủ quyền biên giới biển, đảo, biên
giới đất liền Việt Nam...
Tại triển lãm, các mô hình về phương tiện vận tải thủy, tàu chiến, Trạm dịch vụ
Kinh tế - Khoa học kỹ thuật trên biển cũng được giới thiệu chi tiết, giúp người xem
có cái nhìn tổng thể về sức mạnh tinh nhuệ, hiện đại của quân đội ta trong giai đoạn
hiện nay.
"Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức nhằm giới thiệu cho cán bộ, Đảng
viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên hiểu được thêm về vị trí, vai trò, tầm quan
trọng của biển, đảo Việt Nam. Kết quả xây dựng chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành
của Hải quân nhân dân Việt Nam suốt 63 năm qua. Thông qua đó khơi dậy tình yêu
quê hương đất nước, yêu biển đảo cho cán bộ Đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh
Điện Biên cùng chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ
quốc trong tình hình hiện nay", Thượng tá Vũ Hữu Kiêm, Phó trưởng Phòng Tuyên
huấn, Quân chủng Hải quân Việt Nam chia sẻ./.
021. MINH THỊNH/ Tuần Giáo, Điện Biên: Giao rừng sai, ai chịu trách
nhiệm?// Giáo dục và thời đại.- Số 231.- Ngày 26/9/2018 - Tr.6
Ngoài kiến nghị thu hồi tiền, cơ quan chức năng đề nghị xem xét kỉ luật một
loạt cán bộ cấp xã; xem xét trách nhiệm của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và lãnh đạo
huyện Tuần Giáo trong việc giao 48,037ha rừng sai đối tượng, dẫn đến chi và sử
dụng sai mục đích hơn 98 triệu đồng.
Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra
tỉnh Điện Biên cho biết: 48,037ha rừng được ông Vũ Văn Đức, thời điểm đó là Phó
Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo (nay là Chủ tịch UBND huyện) cho bà Vừ Thị
Thào (vợ của ông Mùa A Dề - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình), trú tại bản Lồng, xã
Tỏa Tình là trái với quy định của pháp luật.
Trên cơ sở Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 16/6/2014 của UBND xã Tỏa Tình,
Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo đã thẩm định và có Tờ trình số 101/TTr-KL ngày
17/6/2014 gửi UBND huyện về việc giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng
dân cư. Ngày 17/6/2014, UBND huyện Tuần Giáo có Quyết định số 610/QĐ-UBND,
do ông Vũ Văn Đức kí về việc giao 48,037 ha rừng sản xuất thuộc khoảnh 19, tiểu
khu 618 cho hộ gia đình bà Vừ Thị Thào quản lý, bảo vệ và chăm sóc.
Sau khi dư luận và báo chí có thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng của
huyện Tuần Giáo đã có đợt thanh tra về nội dung này. Kết luận số 739/KL-UBND
ngày 25/5/2018 của Thanh tra huyện nêu rõ, việc UBND huyện giao cho hộ gia đình
bà Thào quản lý, chăm sóc và bảo vệ 48,037 ha rừng sản xuất là không đúng với quy
định tại Khoản 1, Điều 22, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính
phủ, theo đó “hạn mức rừng phòng hộ, rừng sản xuất giao cho mỗi hộ gia đình, cá
nhân không quá 30ha đối với mỗi loại rừng”. Mặt khác, 48,037ha rừng trên đã được
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo giao cho xã Tỏa Tình quản lý, chăm
sóc và bảo vệ từ năm 2000.
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Trên thực tế, diện tích rừng nêu trên chưa được giao cho cá nhân hay cộng
đồng dân cư nào quản lý và bảo vệ. UBND xã Tỏa Tình lập hồ sơ và đề nghị UBND
huyện giao cho bà Thào nhằm để cá nhân nhận thanh toán tiền dịch vụ môi trường
rừng. Cho đến nay, số tiền này là 98.878.536 đồng và được UBND xã Tỏa Tình
“trích” lại cho bà Thào 9.083.939 đồng; 88.794.597 đồng còn lại được UBND xã lập
quỹ riêng và để ngoài sổ sách.
Ngoài việc thu hồi số tiền sử dụng sai quy định, Thanh tra huyện còn đề xuất
với Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét hình thức kỷ luật đối với các ông: Mùa A
Dình, Bí thư Đảng ủy xã; Lầu A Dùa, PBT thường trực Đảng ủy xã và Mùa A Dề,
Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình trong việc để xảy ra những sai phạm trên. Chưa bằng
lòng với kết luận của Thanh tra huyện Tuần Giáo, ông Phan Văn Thống, Chánh
Thanh tra tỉnh Điện Biên cho hay: “Vụ việc đã được UBND huyện Tuần Giáo thanh
tra, kết luận và chỉ đạo xử lý theo quy định. Tuy nhiên, cần phải xử lý trách nhiệm
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện trong việc tham mưu UBND huyện quyết định giao
rừng sai quy định; xem xét trách nhiệm của ông Vũ Văn Đức trong việc kiểm tra, ký
quyết định giao rừng theo quy định”.
Thanh tra tỉnh Điện Biên đang đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện
Tuần Giáo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên
quan khi để xảy ra sai phạm.
022. PHẠM VĂN/ Cạm bẫy thuốc phiện vùng biên giới Điện Biên - kỳ 2: Nỗ lực
vận động người dân cai nghiện// Quân khu 2.- Số 1007.- Kỳ 1 tháng 9/2018 - Tr.4
Thực trạng nghiện hút đang gây hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống
kinh tế của người dân. Trước vấn nạn này, chính quyền và Bộ đội Biên phòng ở các
địa phương sở tại đã có nhiều biện pháp ngăn chặn đẩy lùi. Theo đồng chí Tráng A
Sủ, Bí thư Đảng ủy xã Na Cô Sa, tình trạng nghiện hút của người dân một phần do
tập tục để lại từ xa xưa. Hơn nữa, do người dân ở vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại
khó khăn, trình độ dân trí thấp nên ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương vẫn
là tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của thuốc phiện, hỗ trợ, vận động họ đi
cai nghiện. Tháng 10-2017, xã Na Cô Sa đã vận động gần 20 người đi cai. Sau đợt cai
nghiện tập trung, tình trạng hút thuốc phiện của người dân đã giảm.
Biện pháp gốc rễ trong đấu tranh ngăn chặn, giảm tình trạng nghiện hút ở vùng
biên giới có sự chung tay gánh vác trách nhiệm của các chiến sĩ biên phòng. Những
ngày vượt núi, ngủ bản cùng nhau, anh Dế kể: “Cánh biên phòng chúng mình ngủ
rừng, ngủ bản nhiều hơn ngủ ở đồn. Ngoài việc vận động cai nghiện, chúng tôi phải
trinh sát, phát hiện những kẻ cầm đầu, kẻ buôn bán, đầu độc người dân để có biện
pháp xử lý”. Tuy nhiên, vấn đề chính vẫn phải lấy người dân là gốc, không xa lánh kỳ
thị người nghiện. Ngược lại, phải gần gũi, động viên để họ thành tâm hối cải trở
thành cộng tác viên tích cực trong cộng đồng. Như trường hợp anh Ký, ban đầu đến
vận động, anh Ký cãi bay cãi biến nói cán bộ vu cáo. Sau một thời gian dài được anh
Dế gần gũi, động viên, anh Ký hiểu được ý tốt của Bộ đội Biên phòng nên tự nguyện
đi cai tập trung, giờ đây anh Ký đã giảm được nghiện. Nhờ sự cộng tác của anh Ký
mà chúng tôi mới hiểu thêm rằng, hiện nay, do sự kiểm soát gắt gao của chính quyền
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địa phương nên những con nghiện ở vùng núi chủ yếu đi lang thang xin sái thuốc
phiện (thuốc phiện đã hút qua một lần) rồi về trộn với viên thuốc APC, cô lại rồi hút.
Thuốc APC màu trắng, nhỏ như chiếc cúc áo, trên có ghi chữ APC. Đây là loại thuốc
cảm, hiện nay đã bị cấm bán trên thị trường, nhưng một số đối tượng bán hàng rong
vẫn lén lút bán, giá chỉ vài nghìn đồng/viên. Từ những gì trải nghiệm, anh Giàng A
Ký nhận thấy, hút sái với thuốc APC không khác gì thuốc độc. Mới hút trong khoảng
thời gian ngắn nhưng tàn phá cơ thể ghê gớm, cảm giác như bị thuốc ăn vào mạch
máu, vào xương. Mỗi khi lên cơn nghiện, nếu không được hút, xương khớp đau nhức
như có côn trùng bò bên trong. Theo anh Dế, những người nghiện trong bản chủ yếu
là thế hệ 6X và 7X nên về lâu dài, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương
quản lý chặt số nghiện, không để phát sinh thêm người nghiện mới.
Câu chuyện đi vận động bỏ thuốc phiện của Đại úy QNCN Su Lé Hừ khiến
chúng tôi vô cùng cảm phục. Anh Hừ kể: “Tôi là người Hà Nhì nên ở bản Nậm Bắc có
rất nhiều anh em, họ hàng thân quen. Đối tượng tôi vận động cai nghiện rất nhiều,
trong đó có người là bạn nối khố, có người là họ hàng. Chỉ vì ăn phải bùa mê thuốc
phiện dẫn đến người thì chết, người thì thân tàn ma dại phải bỏ quê hương, nhà tan cửa
nát, con cái nheo nhóc”. Chúng tôi cùng anh Hừ đến nhà anh Lùng Mò Giá, con trai
của Lùng Lù San. Khi nghe chúng tôi nói chuyện, Lùng Mò Giá không khỏi chạnh
lòng nói xen ngang: “Cả bố và mẹ nghiện hút nên chúng tôi thấy xấu hổ với bạn bè
lắm. Đi học chúng bạn trêu. Mà cũng cực khổ lắm. Nhà tôi có ba anh em nhưng bố mẹ
nghiện nên cái bát không có mà dùng, cơm không có mà ăn, quần áo mặc không đủ.
Phải đi xin làng xóm, họ hàng người thân qua bữa”. Lời Giá nói nghe thật chua xót! Từ
lỗi lầm của bố mẹ, được mọi người chỉ bảo, may mắn ba anh em Giá đều tu chí làm
việc, yêu thương đùm bọc nhau. Giá 20 tuổi và người anh trai 22 tuổi, điếu thuốc lá
cũng không hút. Đời không phụ người chăm chỉ, nhờ cần cù lao động, anh em Giá đã
dựng được căn nhà, dù là vách đất nhưng cũng có chỗ để trú nắng, trú mưa.
Mái nhà nhỏ do bàn tay, công sức lao động của anh em Giá dựng lên từ vũng
bùn lầy nghiện ngập của bố mẹ thể hiện một ý chí vươn lên tuyệt vời, một tương lai
đang được gầy dựng. Điểm sáng nho nhỏ đó làm chúng tôi tin tưởng rằng, với trình
độ nhận thức của người dân được nâng cao, sự nỗ lực bền bỉ của chính quyền địa
phương và Bộ đội Biên phòng, tình trạng nghiện hút nơi vùng biên giới tỉnh Điện
Biên sẽ được đẩy lùi, cuộc sống của người dân sẽ dần được cải thiện đủ đầy hơn.
023. MAI PHƯƠNG/ 10 năm tù vì vận chuyển trái pháp động vật hoang dã//
Nông nghiệp Việt Nam.- Số 189.- Ngày 20/9/2018 - Tr.2
Hôm qua (19/9), TAND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử và
tuyên phạt đối tượng Cao Xuân Nai 10 năm tù giam vì tội “Vi phạm quy định về bảo
vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 244 Bộ luật
hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS 2015)Trước đó, ngày 2/4, tại Quốc
lộ 279, gần cửa khẩu Tây Trang, huyện Điện Biên, cơ quan chức năng huyện Điện
Biên đã phát hiện và bắt giữ Cao Xuân Nai khi đối tượng này đang trên đường vận
chuyển trái phép 27 cá thể rùa đầu to (tổng khối lượng 10,5kg) và 4 chân/tay gấu
ngựa (tổng khối lượng 13kg).Vụ bắt giữ diễn ra sau hơn ba tháng kể từ khi Bộ luật
Hình sự (BLHS) 2015 có hiệu lực (từ ngày 1/1/2018), nâng mức hình phạt cho các
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hành vi vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) lên đến 15 năm hoặc 2 tỷ đồng đối
với cá nhân và phạt tiền đến 15 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm
hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân.
Vui mường trước bản án được đưa ra, bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc trung
tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết: “BLHS 2015 đang bắt đầu cho thấy những
ý nghĩa to lớn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về ĐVHD. ENV hi
vọng hình phạt này sẽ là bài học đắt giá đối với Nai cũng như góp phần răn đe những
đối tượng đã và đang có ý định thu lợi bất chính từ ĐVHD".
024. NGUYỄN HƯNG/ Sắp sinh con vẫn mua bán trái phép ma tuý số lượng
lớn// Công an nhân dân.- Số 4786.- Ngày 03/9/2018 - Tr.8
Lò Thị Thương (SN 1988, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện
Biên) không có nghề nghiệp ổn định. Với mục đích kiếm tiền bất chính, Thương đã
tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý số lượng lớn.
Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mới đây, Thương đã bị TAND TP Hà Nội
xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 7-4-2018, Thương đến khu vực xã Sam Mứn, huyện
Điện Biên gặp người đàn ông không quen biết và đặt mua của người này 6 bánh heroin,
5 kilogram ma túy “đá” cùng 20.000 viên ma túy tổng hợp với giá 850 triệu đồng.
Thỏa thuận xong, hai bên thống nhất sẽ giao ma tuý vào ngày 9-4. Đúng hẹn,
Thương quay lại khu vực nêu trên gặp đối tác nhận đủ số ma túy đặt mua. Ngoài ra,
người đàn ông lạ mặt còn đưa thêm cho Thương 1 gói ma túy “đá” nhỏ, 3 gói heroin
và 5 viên ma túy tổng hợp gọi là hàng mẫu mang về xem. Mang theo số ma túy lớn từ
người đàn ông lạ mặt, Thương đưa về căn hộ chung cư ở quận Hà Đông (Hà Nội)
giấu lên trần nhà. Vài ngày sau, Thương nhận được điện thoại của một người không
quen khác hỏi mua số lượng ma túy đặc biệt lớn.
Qua điện thoại, bên mua thống nhất giá 900 triệu đồng mua toàn bộ số ma túy
mà Thương đang có và Thương đồng ý bán. Tối 12-4, Thương gọi xe taxi mang theo
1 gói ma túy “đá” nhỏ, 3 gói heroin và 5 viên ma túy tổng hợp đến địa điểm gặp đối
tác đặt mua ma tuý (phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để thử ma túy
thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ quả tang.
Khám xét khẩn cấp căn hộ chung cư của gia đình Thương tại quận Hà Đông, cơ
quan Công an thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn cất giấu trên trần nhà. Kết quả giám
định cho thấy, tổng số ma túy thu giữ của Thương là hơn 8.836 gram heroin cùng
Methamphetamine. Thời điểm bị bắt quả tang mua bán trái phép ma túy, Thương đang
mang bầu sắp sinh. Ngày 1-5, Thương sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Hội đồng xét xử xác định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm
đối với xã hội vì buôn bán số lượng ma túy rất lớn nên cần thiết phải áp dụng mức án
nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên ở thời điểm phạm tội, bị cáo đang mang thai và hiện
nay con bị cáo dưới 36 tháng tuổi nên cần áp dụng chính sách khoan hồng của pháp
luật. Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt khi tuyên phạt
bị cáo Thương tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma tuý.
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025. XUÂN MAI/ Kết thúc điều tra vụ mua bán, vận chuyển ma túy bằng xe khách
từ Điện Biên về Hà Nội// Công an nhân dân.- Số 4800.- Ngày 17/9/2018 - Tr.5
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết vừa kết luận
điều tra vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Hà
Nội. Liên quan đến vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ
đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng.
Các đối tượng gồm: Phan Văn Hậu (34 tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú
Thọ), Ngụy Thị Hoa (42 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đinh Thị Nga (21
tuổi, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Trong đó, Hậu bị truy tố về tội mua bán,
tàng trữ trái phép chất ma túy; Hoa bị truy tố về hành vi vận chuyển và tàng trữ trái
phép chất ma túy. Riêng đối tượng Nga bị truy tố về hành vi không tố giác tội phạm.
Bố mất sớm, Đinh Thị Nga sống trong sự yêu thương, đùm bọc của người mẹ.
Với chút nhan sắc sẵn có, Nga sớm trở thành đối tượng đeo đuổi của không ít gã
thanh niên cùng tuổi. Nga lấy chồng từ khá sớm nhưng sau đó đường ai người nấy đi.
Sau đó, Nga làm nhân viên cho một quán karaoke ở tỉnh Yên Bái rồi cuối cùng dạt
xuống khu vực Ngọc Hồi, Thanh Trì (Hà Nội). Trong quá trình này, Nga quen biết
Phan Văn Hậu, một đối tượng nghiện ma túy đá, chạy xe taxi. Từ đó, cả hai lén lút
qua lại với nhau mặc dù lúc đó Hậu đã có vợ. Chiều 29-1, Hậu mượn xe ôtô Ford
Ranger của cháu họ Hậu để chở Nga sang nhà Hoa để sử dụng ma túy đá. Theo kế
hoạch, sau cuộc chơi, Hậu hứa sẽ chở Nga về Yên Bái.
Sau đó, Hậu rủ Hoa, Nga cùng đi Bắc Ninh mua thuốc lắc về sử dụng. Trên
đường đi, Hậu nhận được điện thoại của phụ xe khách tuyến Điện Biên - Hải Phòng
thông báo có người gửi 1 bao tải măng miến từ Điện Biên về Hà Nội. Khi nghe điện
thoại, Hậu biết đó là số heroin và ma túy đá do Thảo (tên gọi khác là Thương) gửi từ
Điện Biên về Hà Nội nên Hậu rủ Hoa cùng đi nhận ma túy. Hoa gọi cho phụ xe
khách, xưng tên là Hồng hẹn địa điểm nhận hàng. Khi đi đến khu vực cổng chào TP
Bắc Ninh, Hậu đưa cho Hoa 17 triệu đồng để Hoa mua 100 viên thuốc lắc của một
nam thanh niên không quen biết đứng ven đường. Sau đó, do sợ bị phát hiện, Hậu
chở Hoa, Nga vào nhà nghỉ Thanh Bình, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh để cất điện
thoại di động, quần áo của Hậu và một số công cụ khác phục vụ cho hành vi phạm
tội, sau đó cả 3 đi về Hà Nội. Khi về đến khu vực ngã tư Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội,
Hoa xuống xe đi taxi về nhà trước, còn Hậu, Nga đi mua một chiếc điện thoại cùng
sim mới để liên lạc, giao nhận ma túy rồi đến khu vực Lãng Yên, phường Thanh
Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gửi xe ôtô của Hậu và cùng về nhà Hoa.
Tại nhà của Hoa, Hậu đã đưa thêm 3 túi ketamin nhờ Hoa giữ hộ. Tiếp đó, cả ba
đi taxi đến khu vực đại lộ Thăng Long (Hà Nội) để Hậu, Hoa nhận ma túy từ xe khách.
Đến 4h15 ngày 30-1, tại khu vực đường đại lộ Thăng Long, Công an quận Long Biên
đã tạm giữ Ngụy Thị Hoa. Vào thời điểm đó, Hoa đang từ trên xe taxi xuống để gặp
phụ xe ôtô BKS 27B-00286, chạy tuyến Điện Biên - Hải Phòng để nhận một bao tải
dứa màu trắng, bên ngoài có ghi số điện thoại của người nhận tên là Hồng. Kiểm tra
bên trong, Công an đã thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng 684,01g, 5 gói nilon chứa
methamphetamin có trọng lượng 4,978,03g, 1 túi nilon chứa 45,36g heroin cùng 173
viên ma túy tổng hợp có trọng lượng là 45,36g. Sau đó, tổ công tác đã tạm giữ thêm
Phan Văn Hậu và Đinh Thị Nga.
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Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoa ở đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng
(Hà Nội), tổ công tác thu giữ 100 viên methamphetamin có trọng lượng 29,670g, 3
túi ketamin có trọng lượng 1,79g. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định,
khoảng cuối năm 2017, qua quan hệ xã hội, Phan Văn Hậu quen biết Thảo (còn có
tên gọi khác là Thương, 30 tuổi, trú tại Điện Biên). Hậu thỏa thuận với Thảo về việc
Thảo sẽ chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội. Hậu sẽ nhận và giao cho khách mua
ma túy của Thảo với tiền công vận chuyển là 10 triệu đồng/1 bánh heroin và 10 triệu
đồng/1kg ma túy đá. Hậu cho Thảo số điện thoại của Hậu để Thảo viết lên ngoài bao
hàng chứa ma túy và gửi xe khách từ Điện Biên về Hà Nội như trên. Sau khi bị bắt
giữ, Nga khai nhận, trong quá trình đi cùng với Hậu, Hoa, Nga biết việc Hoa và Hậu
mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Phòng CSĐT
tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nga về hành vi không tố giác tội
phạm. Sau đó, thay đổi biện pháp ngăn chặn với đối tượng này từ tạm giam sang cấm
đi khỏi nơi cư trú.
Từ lời khai của Hậu, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã xác minh, xác định Thảo có tên thật là Lò Thị
Thương (30 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên). Sau một thời gian ngắn làm thuê, Thương đã
nắm bắt được thủ thuật mua bán ma túy và tách ra làm ăn riêng. Với sự lọc lõi và kinh
nghiệm trong những chuyến vận chuyển trước, Thương cực kỳ cảnh giác trong thủ
đoạn hoạt động. Đối tượng sử dụng chân rết đều là những người quen biết tham gia
vào đường dây nên công tác đấu tranh với nhóm tội phạm là rất khó khăn. Một trong số
chân rết đó là Phan Văn Hậu, đối tượng nghiện ma túy, kém chị ta 4 tuổi rồi sau này là
bồ của Thương. Sau khi Hậu bị bắt, Thương vẫn lén lút hoạt động.
Khoảng 15h20 ngày 12-4, Thương bắt taxi đi từ chung cư The Pride đi về phía
Ngã Tư Sở để giới thiệu hàng mẫu cho khách, khi đến đường Trường Chinh thì bị tổ
công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện Thương có mang theo ma tuý
trong người. Ngoài 6 bánh heroin, 5kg ma tuý đá, tổ công tác còn thu giữ 2.000 viên
hồng phiến trong căn hộ của Lò Thị Thương tại Hà Nội. Vào thời điểm bắt giữ,
Thương đang có bầu 7 tháng. Tại cơ quan điều tra, Thương khai, ngày 7-4, Thương
đến khu vực xã Sam Mứn, huyện Điện Biên gặp người đàn ông không quen biết, đặt
mua 6 bánh heroin, 5kg ma túy đá cùng 20.000 viên ma túy tổng hợp với giá 850
triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, đối tượng này còn đưa thêm cho Thương 1 gói
ma túy đá nhỏ, 3 gói heroin và 5 viên ma túy tổng hợp để làm hàng mẫu. Sau khi
nhận ma túy, Thương giấu hàng trong căn hộ chung cư ở quận Hà Đông (Hà
Nội). Khi nhận điện thoại của một người không quen biết hỏi mua số lượng ma túy
lớn, Thương thống nhất với người mua giá tiền là 900 triệu đồng. Tối 12-4, Thương
thuê taxi mang gói ma túy đá nhỏ, 3 gói heroin và 5 viên ma túy tổng hợp đến địa
điểm gặp đối tác đặt mua ma tuý cho xem thử hàng thì bị phát hiện, bắt quả tang.
026. Giết người Trích nguồn báo Nhân dân.- Số 22973.- Ngày 04/9/2018 - Tr.7
Đại úy Lò Văn Sơn, Phó trưởng Công an phường Thanh Trường, TP Điện Biên
Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết: Khoảng 11 giờ trưa 3-9, tại khu vực tổ dân phố 4, phường
Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, xảy ra vụ chém nhau kinh hoàng, khiến Lường Văn
Tiến (SN 1974), trú tại tổ 6, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tử vong.
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Cơ quan chức năng xác định, Lường Văn Tiến tử vong tại chỗ với nhiều vết
thương ở ngực. Đối tượng gây án đã kịp thời tẩu thoát khỏi hiện trường. Cơ quan
điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
027. HÀ ANH/ Xe máy chở 4 người đâm vào ô tô ngược chiều, 1 người tử vong
tại chỗ// Công an nhân dân.- Số 4807.- Ngày 24/9/2018 - Tr.8
Vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 23/9, tại Km84+900, Quốc lộ 279 (địa phận
thuộc Đội 6, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một
vụ tai nạn nghiêm trọng khi xe máy chở 4 người đâm vào ô tô đi ngược chiều
khiến 1 người tử vong ngay tại chỗ và 3 người bị thương phải đi cấp cứu.
Theo Đại úy Vũ Xuân Tuấn, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Điện
Biên, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 27B1-23213 do bà Lò Thị Cu (sinh năm
1967, trú tại Đội 18, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển;
trên xe chở 3 cháu bé: Lò Thị Chi (sinh năm 2005), Quàng Thị Hiền (sinh năm 2011)
và Quàng Thị Hiền Vân (sinh năm 2014), cùng trú tại Đội 18, xã Noong Hẹt, chạy
theo hướng từ TP Điện Biên Phủ đi xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, đến địa điểm
trên, đã va chạm với ô tô đi ngược chiều mang BKS 27C-03065 do Phạm Công Cảnh
(sinh năm 1989, trú tại Đội 11, xã Thanh An, huyện Điện Biên) điều khiển. Vụ va
chạm đã khiến bà Lò Thị Cu tử vong ngay tại chỗ, 3 cháu gái cùng ngồi trên xe máy
với bà Cu bị thương phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu.
Vụ tai nạn đã khiến đoạn đường trên bị ùn tắc giao thông, Phòng CSGT Công
an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Điện Biên đã kịp thời có mặt tại hiện trường để
điều tra nguyên nhân vụ việc; đồng thời phân luồng giao thông, đảm bảo cho các
phương tiện qua lại.
028. MINH THỊNH/ Điện Biên: Giải bài toán thiếu giáo viên// Giáo dục và thời
đại.- Số225.- Ngày 19/9/2018 - Tr.7
Năm học 2018 - 2019, ngành GD-ĐT tỉnh Điện Biên có 15.956 biên chế
giáo viên vẫn còn thiếu khoảng 1.500 giáo viên ở các bộ môn theo định biên nhân
sự. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành GD-ĐT cho rằng: Vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm
vụ của công tác giáo dục, không để học sinh thất học.
Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Văn Kiên,
Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết: Năm nay, định mức giáo viên thì không
thay đổi; số học sinh tăng lên, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đòi hỏi cao lên, số lượng
giáo viên hụt đi.“Đầu năm học, tôi phải tuyên bố rằng: Trong bất cứ điều kiện nào,
hình thức nào cũngkhông được để cháu nào thất học” - ông Kiên chia sẻ.
Bên cạnh đó, ông Kiên cho biết, quyết tâm là vậy chứ còn thực ra bản thân ông
cũng không khỏi lo lắng. Bởi, thực tế tỉnh Điện Biên hiện còn thiếu khoảng
1.500 biên chế giáo viên ở các cấp học, bậc học. Trong đó, thiếu khoảng 950 giáo
viên mầm non.
Cũng theo ông Kiên, mâu thuẫn giữa điều kiện thực tế và nhu cầu xã hội đang
đặt ra nhiều khó khăn, thách thức với ngành Giáo dục Điện Biên. Theo lý giải của
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ông Kiên thì giáo viên ở vùng thấp hiện đang thừa, còn ở vùng cao lại rất thiếu nhưng
không thể điều chuyển công tác được? Ngành cũng đang tính đến việc tổ chức cho
giáo viên biệt phái. Đây được xem như giải pháp tình thế bởi trước mắt sẽ giải quyết
được số giáo viên hiện đang thừa ở những vùng thuận lợi; đồng thời sắp xếp được
phần nào bộ phận giáo viên đến công tác tại những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi còn
đang thiếu. Vấn đề quan trọng hơn cả, đó là việc giảm tải cho số giáo viên đang chịu
áp lực về tăng giờ dạy.
Xung quanh vấn đề tuyển dụng giáo viên, ông Kiên cũng cho biết thêm, đó là
việc ngành Giáo dục Điện Biên gặp khó bởi hầu hết các ứng viên tham gia tuyển
dụng đều không đạt các yêu cầu về chất lượng. Đơn cử như năm học 2017 - 2018, chỉ
tiêu cần tuyển đối với giáo viên Tiếng Anh là 54, nhưng thực tế chỉ tuyển dụng được
27 giáo viên. Hầu hết các ứng viên không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Còn
đối với giáo viên tiếng Trung Quốc, ngành Giáo dục đang thiếu 5 chỉ tiêu. Mặc dù đã
“trải chiếu hoa” nhưng cũng chẳng thể tuyển dụng được. Theo quan điểm của đại
diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Điện Biên thì việc tuyển mới đối với giáo viên từ năm
học 2018 - 2019 sẽ có những cam kết khi tuyển. Khi dự tuyển, tất cả các ứng viên
đều phải có bản cam kết. Sau khi thi tuyển, ứng viên nào đỗ thì chỉ được công tác ở
vùng mà mình đăng kí với thời gian cống hiến tối thiểu là 5 năm. Ngành sẽ có
những ưu đãi hợp lý để giáo viên gắn bó lâu dài. Còn đối với những sinh viên cử
tuyển khi ra trường, ngoài cam kết, cần đảm bảo cả vấn đề về chất lượng.
029. THANH THẢO - LÊ LAN/ Chào mừng năm học mới 2018: Nỗ lực để học
sinh đến trường ngày khai giảng// Nhân dân.- Số 22974.- Ngày 05/9/2018 - Tr.5
Chỉ cách ngày khai giảng gần một tuần, tại nhiều địa phương, mưa lũ gây
ảnh hưởng nặng nề đến các trường học. Tại tỉnh Sơn La và Điện Biên, mưa lũ
kéo theo các lớp bùn đất, nhấn chìm nhiều trường học, làm trôi, hư hại cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy học. Các địa phương đã nỗ lực khắc phục hậu quả mưa
lũ để thầy và trò kịp đón khai giảng năm học mới.
Từ Hà Nội, vượt quãng đường hơn 300 km, qua nhiều đoạn sạt lở, ngập nước,
chúng tôi cũng đến được Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt (huyện Mai
Sơn, tỉnh Sơn La), nơi mà cách đây ít ngày, thầy và trò nhà trường phải "chạy" hai
trận lũ và là một trong số 11 trường của bảy huyện bị thiệt hại nặng nề. Khi chúng tôi
đến, các thầy giáo, cô giáo cùng nhiều đơn vị đang tất bật đẩy những khối bùn, đất ra
khỏi sân trường, lớp học. Theo thầy giáo Nguyễn Trung Huấn, Hiệu trưởng nhà
trường, do liên tiếp bị ảnh hưởng bởi hai trận lũ vào các ngày 28 và 30-8, cho nên
công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn.
Vừa khắc phục cơ bản xong trận lũ ngày 28-8, thì đến trưa 30-8, khoảng mười
phút trước lúc học sinh ăn cơm, mưa lũ đã nhấn chìm trường học, rất may lúc đó các
thầy giáo, cô giáo, học sinh kịp chạy lên các tầng trên tránh lũ. Mưa lũ làm hư hại và
cuốn trôi nhiều trang thiết bị dạy học, máy tính, sách giáo khoa, bàn ghế ở phòng thư
viện, phòng thực hành, phòng học, nhà bán trú, bếp ăn của học sinh, thiệt hại ước tính
hơn hai tỷ đồng. Mặc dù là ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhưng các thầy giáo, cô
giáo không kể ngày đêm, dầm mưa khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với các lực
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lượng công an, quân đội, đến ngày 4-9, các thầy giáo, cô giáo, người dân đã cơ bản
dọn dẹp xong các lớp bùn đất ở sân trường, lớp học, khu nhà bán trú của học sinh để
tổ chức khai giảng năm học mới đúng ngày 5-9. Ðồng thời, phân công giáo viên kiểm
đếm số lượng sách giáo khoa, thiết bị dạy học bị hư hỏng hay còn thiếu để đề xuất bổ
sung, phục vụ công tác dạy và học. Chia sẻ khó khăn với trường học bị ảnh hưởng
mưa lũ, theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mai Sơn Nguyễn Văn
Quang, những ngày qua, cùng với các lực lượng, đơn vị đã huy động, phối hợp hàng
trăm cán bộ, chiến sĩ giúp các trường khắc phục hậu quả mưa lũ. Qua đó, các trường
đã được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cho ngày khai giảng.
Trong khi đó, tại tỉnh Ðiện Biên, mưa lũ cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến
nhiều trường học tại các huyện: Nậm Pồ, Ðiện Biên, Tủa Chùa, Mường Ảng, Tuần
Giáo… Ðến Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chà Nưa (huyện Nậm Pồ), cô
giáo Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho chúng tôi biết, trận mưa lũ
ngày 28-8 đã làm các trường học thiệt hại nặng nề. Nước từ trên rừng đổ về cuốn đi
rất nhiều sách vở, thiết bị dạy học, đồ dùng học tập, để lại nhiều lớp bùn đất.
Ðược sự hỗ trợ của phụ huynh, cán bộ, chiến sĩ Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng
379, người dân địa phương, các công việc thu dọn sau lũ để chuẩn bị cho ngày khai
giảng diễn ra hối hả, khẩn trương. Mặc dù việc khắc phục hậu quả mưa lũ đã cơ bản
hoàn tất, nhưng các thầy giáo, cô giáo vẫn lo lắng. Thực tế cho thấy, phần lớn học
sinh của trường thuộc diện hộ nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên
việc chuẩn bị đủ sách vở cho các em là cả vấn đề. Khắc phục khó khăn, Ban Giám
hiệu nhà trường đã bàn bạc và thống nhất phân công một số thầy giáo, cô giáo đến
một số trường ở các xã lân cận liên hệ mượn sách, vở cho học sinh. "Sẽ khó khăn
hơn những năm trước, song nhà trường sẽ cố gắng để học sinh có đủ sách vở, có lễ
khai giảng trọn vẹn, ý nghĩa", cô Phạm Thị Hồng Nhung chia sẻ. Tại Trường mầm
non Chà Nưa, mưa lũ cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù vậy, khi chúng tôi
đến, nhà trường như rộn tiếng ca. Giữa núi rừng trùng điệp, cô và trò lớp mẫu giáo
bé say sưa luyện hát bài "Ngày đầu tiên đi học" để trình diễn trong lễ khai giảng.
Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo Tống Thị Khuyên, Hiệu trưởng nhà trường vui
mừng cho biết, trong lúc khó khăn, nhà trường được sự giúp đỡ của các trường và
người dân trên địa bàn, cho nên vẫn kịp tổ chức cho học sinh tập luyện văn nghệ để
chào mừng năm học mới.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo Ðiện Biên Nguyễn Văn Kiên, về cơ
bản công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở các trường đã hoàn tất. Trên tinh thần "Tất
cả cho ngày khai trường", ngành giáo dục tỉnh Ðiện Biên có công văn đề nghị các
huyện đặc biệt quan tâm, giúp các trường bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy
học. Năm học 2018 - 2019, toàn ngành có gần 190 nghìn học sinh các cấp. Hệ thống
cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song mỗi
thầy giáo, cô giáo đều nêu cao tinh thần vượt khó để tiếng trống khai trường trọn vẹn,
bắt đầu cho một năm học mới với bao niềm hy vọng mới.
Chia sẻ khó khăn với các địa phương, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Phùng
Xuân Nhạ cho biết, những ngày qua, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Công đoàn Giáo dục
Việt Nam đã đi thực tế tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, từ đó
đề xuất, có giải pháp hỗ trợ giáo viên và học sinh; hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị dạy
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học, sách giáo khoa cho các trường. Mặc dù sự trợ giúp không thể khắc phục hết
những khó khăn mà các trường gặp phải nhưng cũng góp một phần để thầy và trò
vùng lũ kịp khai giảng năm học 2018 - 2019.
031. LÊ LAN/ Như ánh trăng rọi đường// Nhân dân cuối tuần.- Số 38(1543).Ngày 23/9/2018 - Tr.10
Gần hai tuần sau lễ khai giảng năm học mới, hàng nghìn phụ huynh, học
sinh lại háo hức chờ đón lễ trao học bổng cho học sinh nghèo tổ chức tại Điện
Biên. Cùng về đây đón nhận phần quà ý nghĩa từ Quỹ Hạt giống Việt của Báo
Nhân Dân, 1.000 học sinh đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc còn có dịp chia sẻ với
nhau về những tháng ngày vượt khó vươn lên, chiến thắng hoàn cảnh và chinh
phục ước mơ đèn sách của mình…
Đuốc học trên sườn non
Trong số 100 học sinh của tỉnh Điện Biên vinh dự được nhận học bổng Quỹ
Hạt giống Việt lần này, Phàng Thị Soa (dân tộc Mông), học sinh lớp 10C Trường Phổ
thông dân tộc nội trú THPT huyện Nậm Pồ, là cái tên để lại trong tôi nhiều cảm xúc.
Cách đây hai năm, khi đi công tác về huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tôi đã có dịp
gặp em. Hôm ấy, chiều muộn ngày cuối cùng năm học 2015 - 2016, sau khi liên hoan
chia tay thầy, cô giáo và các bạn, Phàng Thị Soa đứng mãi góc sân trường. Sâu thẳm
trong đôi mắt em là nỗi buồn. Hỏi chuyện Soa, tôi mới biết Soa nhớ trường, nhớ lớp,
nhớ các bạn và thầy, cô nên em chẳng muốn về. Và em sợ, sau kỳ nghỉ hè “không
biết em có được đi học nữa hay không?”. Cũng trong lần gặp gỡ ban đầu ấy, Soa kể
cho tôi nghe về chuỗi ngày vô cùng vất vả của sáu mẹ con em.
Chỉ tay về phía con đường mòn vắt ngang đỉnh núi, Soa bảo: Cứ theo đường
ấy đi khoảng ba giờ đồng hồ thì đến bản Huổi Dạo thuộc xã Vàng Đán, huyện Nậm
Pồ. Trong bản Huổi Dạo có một ngôi nhà thưng ván, mái gianh là nơi ăn chốn nghỉ
của một người đàn bà và năm đứa con. Nhiều năm rồi, trẻ con nhà ấy không gọi
tiếng “Bố ơi!”, vì bố của chúng nghiện ma túy rồi đi đâu không ai biết. Ở nhà còn
người mẹ gồng mình làm lụng nuôi năm đứa con sàn sàn tuổi trứng gà, trứng vịt. Ăn
không đủ no, chẳng lấy đâu mà học, nên cứ lần lượt từng đứa trong nhà bỏ lớp để
lên nương.
Phàng Thị Soa là con thứ tư trong nhà, lại ham học hơn cả nên năm nào
cũng là học sinh tiêu biểu của trường. Nhìn các anh lần lượt bỏ học, Soa cố giấu
nước mắt vào trong. Nhiều đêm, trong giấc ngủ chập chờn ở ký túc xá, Soa giật
mình tỉnh giấc bởi nỗi lo phải nghỉ học, nếu mẹ của em kiệt sức không thể cáng
đáng nổi gia đình. Trong nỗi niềm ước mơ con trẻ, Soa chỉ mong được trọn vẹn
ước mơ đến trường, để sau này có điều kiện trả nghĩa với mẹ và báo đáp công các
anh - những người đã dãi dầu suốt bao ngày mưa nắng để Soa được tiếp tục cắp
sách đến trường.
Lần này gặp lại tôi thấy Soa khác hẳn. Cô nữ sinh lớp 10 giờ chững chạc, tự tin
hơn. Trò chuyện với tôi, Soa phấn khởi khoe: “Được thầy, cô, bạn bè tín nhiệm, năm
học này em tiếp tục làm Bí thư chi đoàn. Em luôn tự nhủ, phải cố gắng, cố gắng thật
35

nhiều để không phụ công của mẹ, các anh và tình yêu thương của thầy, cô, bạn bè”.
Hỏi thêm Soa về phần học bổng từ Quỹ Hạt giống Việt của Báo Nhân Dân, Soa trả
lời: “Đấy là phần quà lớn nhất với em và gia đình em từ trước đến nay. Em cảm ơn
các bác, các cô chú ở Báo Nhân Dân và em cũng cảm ơn các thầy, cô giáo đã giúp em
có niềm vui lớn này. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để xứng đáng với sự tin tưởng
của thầy cô, bạn bè và xứng là hạt giống được ươm mầm từ Quỹ Hạt giống Việt của
Báo Nhân Dân”.
Được nhận học bổng như Phàng Thị Soa, ở huyện Điện Biên Đông có Giàng A
Cử (dân tộc Mông), lớp 9D Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tìa Dình, hoàn
cảnh cũng hết sức khó khăn. Là con út trong gia đình đông anh em, bố mẹ Giàng A
Cử tuổi ngoài 70 lại thường xuyên đau ốm nên bản thân Giàng A Cử luôn phải nén
đau, cố gắng vươn lên. Nhà cách trường 12 cây số, vậy mà ngày mưa cũng như ngày
nắng, không ngày nào Cử không đến trường. Nói về tấm gương hiếu học Giàng A
Cử, cô giáo chủ nhiệm lớp 9D - Lò Thị Xuân chia sẻ: “Đường đến trường của Giàng
A Cử gập ghềnh nhưng tấm gương hiếu học của Giàng A Cử thì ở huyện Điện Biên
Đông ai cũng biết. Nếu trường nào cũng có học sinh hiếu học như Giàng A Cử, thì có
lẽ là sự nghiệp giáo dục ở vùng cao sẽ bớt khó khăn hơn nhiều”.
Cùng huyện Điện Biên Đông với Giàng A Cử, còn có các em: Lò Thị Phương,
Lò Thị Vân, Lò Văn Cường, Lò Văn Út… cũng mỗi ngày vượt khó vươn lên. Mỗi
em một hoàn cảnh, một nỗi khó khăn riêng, nhưng chung một khát khao học để đến
được chân trời tri thức, để sau này thành người có ích góp sức xây dựng quê hương.
Mở đường cho tri thức
“Điện Biên là tỉnh còn nhiều khó khăn, mà trong đó, khó khăn về giáo dục đặc
biệt hơn cả. Điều kiện học tập thiếu thốn, cơ sở vật chất trang, thiết bị nhiều nơi trên
địa bàn không đáp ứng đủ yêu cầu, trong khi đời sống của nhân dân còn hết sức khó
khăn. Nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao: Tủa
Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông… có hoàn cảnh gia đình vô cùng vất
vả, nhưng các em vẫn cố gắng vươn lên trong học tập. Chẳng nói đâu xa, chỉ tính
trong 100 em được nhận học bổng Quỹ Hạt giống Việt lần này, thì cả trăm em đều
trong hoàn cảnh khó khăn và éo le. Em mồ côi cha, em lại mồ côi mẹ; nhiều em mồ
côi cả cha lẫn mẹ phải nương nhờ họ hàng, thầy, cô giáo cưu mang. Cuộc sống của
các em là chuỗi ngày đói cơm rách áo, vậy mà các em vẫn vượt qua nỗi đau mất mát
của bản thân để đến trường rồi phấn đấu thành tấm gương học tập cho bạn bè noi
theo” - ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên
bộc bạch.
Thay mặt ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, ông Nguyễn Mạnh Quân cảm
ơn Quỹ Hạt giống Việt của Báo Nhân Dân đã dành sự quan tâm cho học sinh nghèo,
vượt khó học giỏi của tỉnh Điện Biên nói riêng và 10 tỉnh khu vực phía Bắc nói
chung. Ông cũng mong muốn, rồi đây Quỹ Hạt giống Việt sẽ tiếp tục hỗ trợ cho học
sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. “Trên vùng núi cao mưa dầu nắng lửa,
cùng với giá trị vật chất của mỗi suất quà thì tấm lòng cảm thông, chia sẻ của các bác,
các chú và các nhà hảo tâm, chính là động lực giúp các em học tập tốt hơn. Các em
đã may mắn được nương tựa vào nghĩa đồng bào để đi tiếp trên hành trình của ước
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mơ đèn sách. Có thể ví các em như những “hạt giống” nảy mầm và vươn lên không
chỉ từ nỗ lực của bản thân, mà còn từ sự đùm bọc, giúp đỡ của thầy cô, của báo chí và
của cộng đồng…”.
Niềm xúc động, những trăn trở của người thầy ấy, cộng hưởng cùng tâm tư của
những Phàng Thị Soa, Giàng A Cử, Lò Thị Phương, Lò Thị Vân, Lò Văn Cường, Lò
Văn Út… trở thành một lời kêu gọi tha thiết. Muốn xua tan bóng đêm tịch mịch của
núi rừng, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, nhất thiết không thể thiếu tình yêu, sự gắn
bó và khát vọng cống hiến cho quê hương của chính những người con miền đất ấy.
Nhưng, để giúp họ đi trọn hành trình gập ghềnh và gian khổ của mình, vẫn cần thêm
rất nhiều sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Như ánh trăng rọi đường từ Quỹ Hạt
giống Việt của Báo Nhân Dân.
Tối 18-9, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Quỹ Hạt giống Việt - Báo Nhân
Dân và Tập đoàn Mường Thanh, đã phối hợp trao 1.000 suất học bổng (mỗi suất trị giá ba triệu
đồng) cho 1.000 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của 10 tỉnh miền núi phía bắc, gồm: Điện
Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Tuyên
Quang. Tỉnh Điện Biên có 100 em được trao học bổng thì 100 em đều là học sinh người dân tộc
thiểu số, hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập.

031. PV/ Qũy ‘‘Hạt giống Việt’’ trao 1.000 suất học bổng tặng học sinh nghèo 10
tỉnh miền núi khu vực phía bắc// Nhân dân.- Số 22988.- Ngày 19/9/2018 - Tr.1+4
Tối 18-9, tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Qũy ‘’ hạt giống việt’’, Báo
Nhân Dân tổ chức lễ trao học bổng tặng học sinh nghèo, có thành tích học tập xuất
sắc, có 10 tỉnh miền núi khu vực phía bắc. Dự lễ và trao học bổng có các đồng chí
Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên Tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban
Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy
Điện Biên; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương 10 tỉnh miền núi khu vực
phía bắc…
Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Phan Huy Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân
Dân, Chủ tịch Qũy “hạt giống việt’’ cho biết, những năm qua, giáo dục và đào tạo
cả nước nói chung, các tỉnh miền núi phía bắc nói riêng có những bước phát triển
vượt bậc. Tuy nhiên, việc dậy và học ở các tỉnh miền núi phía bắc luôn gặp nhiều
trở ngại do địa hình núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế - xã hội
chậm phát triển, là nơi thường gánh chịu thiệt hại do thiên tai, lũ quét, sạt lở đất ảnh
hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân, cũng như đến hoạt động giáo dục và
đào tạo. mặc dù vậy, vượt lên tất cả những khó khăn, thách thức, các thầy giáo, cô
giáo, các em học sinh vẫn trèo đèo lội suối, khắc phục sự thiếu thốn, vất vả, tiếp tục
bám trụ ở những điểm trường xa; các thầy giáo, cô giáo tới từng gia đình vận động
học sinh đến lớp…
Phát huy những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được, cũng
như tiếp tục những hoạt động xã hội ý nghĩa, sau khi trao học bổng tặng 1.300 học
sinh các tỉnh vùng tây Nam Bộ, Báo Nhân Dân tiếp tục tổ chức trao học bổng tặng
1.000 học sinh 10 tỉnh miền núi khu vực phía bắc ( gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai
Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn ),
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mỗi suất học bổng trị giá ba triệu đồng. Đây là những học sinh vượt khó học giỏi tiêu
biểu được các sở giáo dục và đào tạo cùng hội khuyến học các tỉnh lựa chọn.
Học bổng được trao lần này có sự đồng hành của đơn vị tài trợ là tập đoàn
Mường Thanh.
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