Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 10/2017
001. NHẬT MINH/ Sắp xếp bộ máy, quy định số lượng cán bộ cấp xã phù hợp với
từng địa bàn khu vực// Quân đội nhân dân.- Số 20294.- Ngày 2/10/2017 - Tr.2
Huyện Điện Biên là một trong những hyện miền núi còn nhiều khó khăn của
tỉnh Điện Biên. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức ở cơ sở đã có
nhiều cố gắng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp
luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, thực
tiễn cho thấy, phần đông cán bộ, công chức còn gặp nhiều khó khăn do tiền lương
chưa tương xứng với khối lượng công việc bộn bề, phức tạp ở xã. Theo quy định thì
các chức danh cấp phó thuộc các tổ chức đoàn thể quần chúng, như: Hội phụ nữ,
đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân ở cấp xã không thuộc diện cán bộ,
công chức mà chỉ là những người hoạt động không chuyên trách. Hiện nay, số đối
tượng này chỉ được hỗ trợ 700.000 đến 900.000 đồng/ tháng ( tùy vào địa bàn). Nếu
ai tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ thấp hơn.
Là một cán bộ đoàn thể quần chúng ở địa phương miền núi, tôi rất ủng hộ chủ
trương tinh giảm bộ máy các cấp nhất là ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Riêng
đối với cấp cơ sở thì cần căn cứ vào đặc điểm của từng địa bàn khu vực (đô thị, nông
thôn, miền núi, ven biển...) để có chủ trương sắp xếp bộ máy, quy định số lượng cán
bộ cấp xã bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước
cần sớm nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, bất cập từ cơ chế, chính sách tiền
lương để đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu,
vùng xa có thêm thu nhập chính đáng để yên tâm gắn bó với công việc phục vụ nhân
dân tốt hơn.
002. T.V.S/ Hội CCH Tỉnh Điện Biên Niềm tin của đảng, chính quyền vào nhân
dân// Báo Cựu chiến binh Việt Nam.- Số 1198.- Ngày 19/10/2017 - Tr.1+6
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và T.Ư Hội
CCB Việt Nam, sự quan tâm của HĐND, UBND, sự phối hợp đoàn kết, giúp đỡ
của mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các cơ
quan đơn vị trong tỉnh; Hội CCB tỉnh Điện Biên trở thành tổ chức chính trị - xã
hội nòng cốt trong hệ thống chính trị, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và
đồng bào các dân tộc trong tỉnh ghi nhận, tin yêu, với những kết quả nổi bật.
Trước hết là các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính
quyền, XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhiệm vụ chính trị quan
trọng hàng đầu của Hội CCB cũng như mỗi hội viên. Bằng nhiều hình thức phù hợp,
các cấp Hội chú trọng nâng cao nhận thức về mọi mặt cho hội viên. Hội tuyên truyền,
vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng quy chế giám sát, phản biện xã hội,
quy chế về góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền tạo điều kiện để hội viên phản
ánh, đề xuất những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an
ninh, quốc phòng.
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Nhận thức rõ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt
trong Mặt trận Tổ quốc, các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở
cơ sở, tạo sự đồng thuận cao, chủ động phối hợp làm tham mưu và trực tiếp tham gia
có hiệu quả trong đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc do
các thế lực thù địch và các phần tử cực đoan gây ra trên các địa bàn.
Đồng thời coi trọng phòng, chống nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh công tác phát hiện, đấu
tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân
đội, công an nhân dân làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao ý
thức bảo vệ Tổ quốc trong CCB và nhân dân, góp phần cũng cố và xây dựng chính
trị, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.
Trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây
dựng nông thôn mới, nhiều CCB mạnh dạn tổ chức các mô hình sản xuất mới về
nông, lâm, ngư nghiệp, kinh doanh phù hợp với điều kiện từng địa phương, chuyển
đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, tín chấp vay vốn, tạo việc làm cho gia đình phát triển
kinh tế, nâng cao đời sống. Với tinh thần “ thắng không kiêu, bại không nản”, ý chí
kiên cường của Bộ đội Cụ Hồ cùng với tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội
giúp đỡ lẫn nhau, các hội viên đã có những thành công nhất định; góp phần tích cực
vào thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xóa
đói, giảm nghèo của tỉnh.
Các cấp Hội động viên CCB tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều CCB tự
nguyện hiến đất làm công trình dân sinh, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn,
miền núi. Hội tích cực tham gia các chương trình quốc gia về bảo vệ môi trường,
phòng, chống tội phạm, HIV và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông,
Chương trình phối hợp mới về. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất
nước trong tình hình hiện nay”...
Trước nhiệm kỳ mới, các thế hệ CCB tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh phong
trào thi đua “CCB gương mẫu học tập và làm theo lời Bác” tích cực năng động, sáng
tạo, triển khai thực hiện thắng lợi triển khai nhiệm vụ chính trị được giao. Xứng
đáng với vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho ý chí và quyền lợi của
CCB; là thành viên quan trọng của mặt trận tổ quốc và là cơ sở chính trị của cấp ủy
Đảng và chính quyền nhân dân, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng cơ sở
chính trị cũng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, sớm đưa
Điện Biên thoát khỏi tỉnh chậm phát triển.
003. L.T.L/ Thao thức với “ chiến trường xưa”// Cựu chiến binh Việt Nam.- Số
1198.- Ngày 19/10/2017 - Tr.6
Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh Điện Biên với gần 17.000 hội viên vẫn thao
thức với “Chiến trường xưa” từng làm “ Chấn động địa cầu”. Lấy nòng cốt từ
4.641 hội viên là đảng viên gồm các thế hệ chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ
quốc, Hội tham gia củng cố hệ thống chính trị, xây dựng bảo vệ Đảng, chính
quyền chế độ XHCN từ tỉnh tới cơ sở. Bức tranh nỗi lên đáng ghi nhận có 1.176
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hội viên tham gia cấp ủy các cấp ( riêng cấp huyện là 63 đồng chí, cấp tỉnh 3 đồng
chí đều là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy); 672 hội viên là đại biểu HĐND các
cấp và hàng nghìn hội viên giữ các chức vụ trong chính quyền, đoàn thể từ thôn,
bản đến huyện, tỉnh.
Các cấp Hội có trên 17.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia tích cực có hiệu quả
trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chương trình quốc gia
phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bảo vệ tài nguyên môi
trường, an toàn gia thông, dân số kế hoạch hóa gia đình, hoạt động đền ơn đáp
nghĩa, từ thiện...; xây dựng 1.217 tổ hòa giải và hòa giải thành công hàng trăm vụ
mâu thuẩn.
Những con số đó khẳng định vai trò, uy tín của CCB trên mặt trận mới và hình
ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng trong nhân dân.
Hội chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể phát huy vai trò giám sát,
phản biện xã hội, những ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhân dân, người lao động và xã
hội với các cấp, các ngành, những dự án, đề án công trình phúc lợi mà quần chúng
quan tâm, làm cho mọi người hiểu rõ hơn về các chính sách, mang tính luật pháp.
Làm lành mạnh các mối quan hệ cầu nối giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân
dân. Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an
ninh. Nỗi bật là nhiệm vụ phát triển kinh tế, các cấp Hội huy động được những nguồn
vốn như: Chương trình 120 hỗ trợ việc làm 740 triệu đồng; vay ủy thác của ngân
hàng CSXH 483.250 triệu đồng; hội viên đóng góp là 263.740 triệu đồng. Đây là
nguồn lực quan trọng giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết cho
hàng nghìn lao động có việc làm, tăng thu nhập gia đình.
Các cấp Hội phối hợp tổ chức 40 lớp cho 845 lượt cán bộ, hội viên tập huấn
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để nâng cao trình độ kỹ thuật, tổ chức sản
xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng thế mạnh về tài nguyên đất đai, cải thiện cơ cấu
cây trồng, vật nuôi phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường. Hội hiện có 42 doanh
nghiệp, 9 HTX, 510 trang trại, gia trại do hội viên làm chủ. Điển hình là: Doanh
nghiệp Công ty TTHH Trường Thọ do hội viên Bùi Văn Thọ đứng đầu, doanh nghiệp
của CCB Vũ Thị Ngợi, doanh nghiệp CCB Đặng Sỹ Chuyên và các CCB Đỗ Văn
Hiến, Phan Văn Truyền, Trần Văn Dự, Bạc Cầm Phiu, Nguyễn Đức Cam, Tao Văn
Ơn, Sừng Sừng Khai, Lý Văn Lằm, Lù Văn Dạ, Nguyễn Văn Mỹ, Hoàng Bá Tài,
Phạm Bá Tiến, Phùng Trọng Đông... những nỗ lực của Hội đã đồng hành cùng các
cấp, các ngành, MTTQ, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc vượt qua khó vươn
lên chiến thắng đói nghèo. Đến nay toàn Hội còn 18% hộ nghèo, 8,2 % hộ cận nghèo
theo tiêu chí đa chiều.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 40 năm giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước, Hội tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt và tặng quà
cho 745 CCB chống Pháp và 100 CCB chống Mỹ; viết thư ngỏ vận động CCB cả
nước, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ CCB chống Pháp nghèo làm được 28 căn
nhà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Thông qua hỗ trợ của MTTQ T. P Hồ Chí Minh và tập
đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ủng hộ 700 triệu đồng, Hội làm 12 căn nhà cho hội
viên nghèo. Nâng tổng số xây dựng được 63 Nhà tình nghĩa từ các nguồn ủng hộ.
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Ngoài ra các cấp Hội còn tham gia ủng hộ các Quỹ “ Nghĩa tình đồng đội”, “
Vì người nghèo”, “ Khuyến học, Khuyến tài”...để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia
đình hội viên vượt qua khó khăn, hoạn nạn, thể hiện tình đoàn kết gắn bó của CCB.
Trong nhiệm kỳ V, Hội kết nạp 2.124 hội viên mới, thành lập 18 cơ sở cấp xã
và 1 Hội trực thuộc(huyện Nậm Pồ), kiện toàn 9 BCH cấp huyện và 85 BCH cấp xã;
nâng tổng số lên 1.532 chi hội, của 178 cơ sở. Các cấp Hội phối hợp tổ chức bồi
dưỡng công tác Hội cho 2.911 lượt cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Tỉnh hội tạo điều kiện
cho 100% cán bộ cơ quan tỉnh được bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, công tác Hội,
công tác dân vận, các chuyên đề quốc phòng- an ninh, đối ngoại tại Học viện chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh do T.Ư Hội phối hợp Ban Dân vận T.Ư tổ chức.
Vinh dự, tự hào được sinh sống và tiếp tục cống hiến trên mảnh đất chiến
trường xưa, 5 năm qua, Hội CCB tỉnh Điện Biên được tặng thưởng 2 Huân chương
Lao động hạng nhì và ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Cờ thưởng thi đua; T.Ư Hội
và UBND tỉnh tặng 4 cờ; Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Công an tặng Bằng khen. Tỉnh
hội tặng Bằng khen. Tỉnh hội tằng Bằng khen cho hàng trăm cán bộ, hội viên có
nhiều thành tích.
004. PHAN THÙY NGHĨA/ “Phên giậu” nơi biên cương Tổ quốc// Người cao
tuổi.- Số 169.- Ngày 24/10/2017 - Tr.3
Khu vực Tây Bắc gồm 14 tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ với trên 10 triệu
dân, 32 dân tộc anh em cùng làm ăn chung sống đoàn kết, trong đó gần 1,6 triệu
NCT. Phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, NCT thật sự là những tấm gương tiêu biểu
nơi “phên giậu” biên cương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững
chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc…
Vai trò nòng cốt
NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở là một tất yếu khách quan, là
cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa NCT, cộng đồng dân cư, đồng bào các dân tộc với các
cấp ủy đảng, Chính quyền, MTTQ, đoàn thể Nhân dân địa phương, góp phần tích
cực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Do lực lượng lao động
trẻ phần lớn đi làm ăn xa nên NCT đóng vai trò chủ chốt trong các phong trào ở địa
phương. Hiện có 116.241 NCT đảm nhiệm vị trí quan trọng trong hệ thống chính
trị; trở thành nòng cốt, trung tâm đoàn kết, giữ gìn sự bình yên, sưởi ấm lửa cách
mạng nơi thôn xóm, bản làng. NCT phối hợp, là hạt nhân tích cực vận động quần
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ hủ tục lạc hậu;
khôi phục nghề truyền thống; thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn bản; không tái
trồng cây thuốc phiện, buôn bán chất ma túy. Trực tiếp tham gia và giải quyết thành
công một số vụ việc phức tạp; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn
của các thế lực thù địch. Tại Hòa Bình và Sơn La, 100% các tổ hòa giải có NCT
tham gia, có nơi NCT chiếm 70%, nhiều nơi còn đảm nhận tổ trưởng, hòa giải thành
công 97% vụ việc.
Chương trình phối hợp với Bộ đội Biên phòng hiệu quả, nền nếp. Hơn 43.817
NCT tham gia tổ trị an, làng tự quản, hợp đồng bảo vệ đường biên cột mốc. Cung cấp
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4.118 tin quan trọng, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu
tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; vận động cảm hóa 178 người lầm lỗi, ngăn
14 vụ xâm lấn biên giới, bắt 24 đối tượng vượt biên. Hằng năm, Ngày Biên phòng
toàn dân trở thành ngày hội của đồng bào và NCT vùng biên giới. Ở Lai Châu đã có
97% cơ sở hội kí cam kết phối hợp với các Đồn Biên phòng.
Hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới, NCT Tây Bắc là những
tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, cộng đồng tham gia, góp phần để
toàn khu vực có 582 xã đạt chuẩn nông thôn mới. NCT vận động ủng hộ 1,3 triệu
ngày công, 4,2 triệu mét vuông đất, hơn 210 tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn
hóa, trường học.
Tiêu biểu, NCT xã Thanh Chăn, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; xã Chiềng
Xôm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.
Hội NCT thành lập 11.200 CLB các loại thu hút 40.000 NCT tham gia, trong
đó nhiều CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Tỉnh Hà Giang có “Hội nghệ nhân dân gian”;
nhiều hình thức văn hóa dân gian, các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, nghề
truyền thống tốt đẹp được phục dựng.
Với tinh thần cần cù, sáng tạo, giàu kinh nghiệm, mong muốn được cống hiến,
nhiều NCT là tấm gương sáng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hoạt động kinh
tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nhiều mô hình mới kết hợp hướng vào
những cây trồng, vật nuôi có giá trị cao như thảo quả, cam Cao Phong, hồng Lạng
Sơn, quế Sơn La, cá hồi nước lạnh, chim câu, cây thuốc nam. Nhận bảo vệ, chăm sóc
hàng nghìn héc-ta rừng; trồng 11,8 triệu cây xanh các loại. Có 41.824 “NCT sản xuất
kinh doanh giỏi”, 7.812 người là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp. NCT còn tích cực
hưởng ứng phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, khuyến học
khuyến tài, hoạt động từ thiện giúp nhau khắc phục khó khăn do thiên tai bão lũ, là
những tấm gương sinh động để con cháu, cộng đồng noi theo.
Gương sáng vùng cao
Nghệ nhân dân gian Hoàng Xín Hòa, 74 tuổi, dân tộc Nùng Dín, ở tỉnh Lào Cai
thành lập CLB dân ca Nùng Dín, tập hợp những NCT am hiểu văn hóa, phong tục, lễ
nghi dân tộc. Biên tập 72 bài hát cổ, thu hút 1.034 lượt người hát, tạo thành phong
trào rộng khắp, giữ gìn nét văn hóa dân tộc.
Ông Sa Hữu Văn, dân tộc Thái ở Yên Bái vận động đồng bào Mông thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; ăn tết nguyên đán, sống hòa đồng, đoàn
kết với các dân tộc khác.
Các ông Triệu Đình Bao ở Bắc Kạn; Phùng Đức Duy ở Hòa Bình khai hoang
hàng chục héc-ta đất xấu trở thành trang trại tổng hợp trồng trọt và chăn nuôi thu
nhập hàng tỉ đồng mỗi năm. Ông Lường Văn Khút ở Sơn La với hơn 100ha rừng,
nhận bảo vệ và trồng hàng trăm nghìn cây quế hương liệu thu nhập 900 triệu
đồng/năm.
Các ông Đặng Đình Thơ ở Lai Châu; Vương Văn Sàu, tỉnh Cao Bằng; Nguyễn
Đăng Vượng, TP Tuyên Quang trải qua nhiều cương vị lãnh đạo đảng, chính quyền,
có nhiều đóng góp để Đảng bộ liên tục “trong sạch vững mạnh”. Ông Nguyễn Xuân
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Thu cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khi nghỉ hưu đã nhận làm Chủ tịch Hội
NCT phường, góp phần thúc đẩy phong trào NCT thành phố tỉnh lị. Ông Lù Văn
Sinh, dân tộc Mông ở tỉnh Điện Biên vận động bà con người Mông không nghe theo
kẻ xấu, cùng lãnh đạo xã ổn định tình hình sau sự kiện năm 2014. Các ông, bà Và
Chứ Cở, tỉnh Nghệ An; thương binh Nông Văn Trọng ở Lạng Sơn… phối hợp giáo
dục, vận động hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước về bảo vệ biên giới, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Những bông
hoa đẹp trong rừng hoa đẹp NCT cùng hội tụ về Tuyên Quang trong những ngày cuối
tháng 10, đang lan tỏa sắc hương từ nơi biên cương Tây Bắc ra khắp mọi miền đất
nước, chung tay cùng Đảng, Nhà nước, các địa phương tiếp tục chăm lo cho NCT;
nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội và NCT trong đời sống xã hội.
005. SƠN KHÁNH/ Hết mình vì cuộc sống của người Mông// Nhân Dân.- Số
22654.- Ngày 15/10/2017 - Tr.3
Đối với đồng bào dân tộc Mông ở bản Nậm Sin, Đại úy Lỳ Hừ Cà, cán bộ đoàn
“cốt cán” của Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (Điện Biên) như người thân ruột thịt.
Lỳ Hừ Cà, sinh năm 1983, dân tộc Hà Nhì, quê ở Chung Chải, Mường Nhé.
Sinh ra và lớn lên nhờ nguồn sống của rừng, Lỳ Hừ Cà rất yêu rừng. Khi trưởng
thành, đi công tác làm cán bộ, chỉ sau chục năm, Cà rất buồn thấy rừng Mường Nhé
bị tàn phá. Vốn am hiểu người Mông, Cà nhận ra, chính sự đói nghèo đã khiến người
dân triệt hạ luôn cả nguồn sống của họ. Anh nghĩ, chính quyền và bộ đội biên phòng
cần giúp người dân có sinh kế lâu dài, bền vững để bám bản, không du canh, du cư.
Năm 2014, khi thực hiện bốn cùng với người dân bản Nậm Sin, Lỳ Hừ Cà phát
hiện một phụ nữ đơn thân sinh con bị tai biến tử vong. Đứa lớn mới mười tuổi Hù Thị
Ngài phải bỏ học chăm em trong ngôi nhà cũ sắp sập. Anh tham mưu cho ban chỉ huy
đồn vận động cán bộ trong đơn vị đóng góp ngày lương, công sức. Đồng thời, vận
động bà con phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Từ số tiền 150 triệu đồng do
cán bộ, chiến sĩ đóng góp và của các nhà hảo tâm, năm 2014, Đồn Biên phòng Leng
Su Sìn xây dựng, tặng hai chị em Ngài ngôi nhà kiên cố. Sau đó, đơn vị tiếp tục hỗ
trợ hai chị em mỗi tháng 15 kg gạo.
Chung Chải và Leng Su Sìn là hai xã khó khăn của huyện Mường Nhé, vậy nên
không chỉ riêng Lỳ Hừ Cà, mà tất cả cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn
đều bận rộn. Với tư cách là Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đại úy Lỳ Hừ Cà
tâm sự: Để tham mưu một vấn đề nhạy cảm, với cán bộ địa phương là điều không dễ.
Bên cạnh việc phân tích lý lẽ cặn kẽ để thuyết phục, trong đối thoại với người dân,
lãnh đạo phải vừa cương, vừa nhu, vừa hòa nhã, kiên trì.
Trong nhiều cuộc họp, ban đầu người dân bức xúc, không chịu “cái lý của cán
bộ” đã đứng lên chỉ thẳng mặt cán bộ Cà chỉ trích. Không thể vì tự ái bản thân, mà
cần đặt nhiệm vụ và trách nhiệm lên trên hết, Đại úy Cà vận dụng mọi kỹ năng
thuyết phục để người dân hiểu, tâm phục, khẩu phục rồi tuân thủ quy định pháp luật.
Khi UBND tỉnh Điện Biên triển khai Đề án 79 về sắp xếp, ổn định người Mông di
cư vào Mường Nhé, Lỳ Hừ Cà là cán bộ biên phòng đầu tiên có mặt ở khu đất thành
lập bản mới.
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Nhiệm vụ của anh là làm thế nào để người dân dũng cảm đứng lên chống lại sự
lạc hậu, đói nghèo. Phải mất nửa năm lăn lộn ở địa bàn, mất ăn, mất ngủ, Cà và đồng
đội mới giúp được đồng bào Mông ổn định cuộc sống, thành lập hai bản mới là Hua
Sin 1 và Hua Sin 2 của xã Chung Chải.
Khi chúng tôi hỏi điều gì đã khích lệ động viên anh vượt qua mọi khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lỳ Hừ Cà nói rằng, điều tự hào nhất của anh là được
công tác trong một đơn vị giàu truyền thống anh hùng cách mạng, được người Mông
tin yêu như người thân trong gia đình. Anh cũng là người chấp bút cho cuốn sách lịch
sử về Đồn Biên phòng Leng Su Sìn.
006. HÀ PHƯƠNG/ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới// Văn hóa.- Số
3006.- Ngày 16/10/2017 - Tr.2
Diễn ra từ ngày 12-15.10 tại huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La), Hội thi Tuyên
truyền lưu động Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới khu vực Tây Bắc, năm
2017 là hoạt động do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức, triển
khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016-2020. Hội thi là dịp để các diễn viên, tuyên truyền viên các đoàn được gặp gỡ,
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền
hướng về cơ sở, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, thông qua hội thi nhằm quảng
bá các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của địa phương; khẳng định vị trí,
vai trò của đội Tuyên truyền lưu động trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh
thần của nông dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt
khó khăn…
Tham gia hội thi có 16 đội Tuyên truyền lưu động, bao gồm các đội thuộc sáu
tỉnh khu vực Tây Bắc: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và
10 đội tuyên truyền lưu động huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các chương
trình tại hội thi có nội dung: Ca ngợi quê hương, đất nước, tinh thần vượt khó vươn
lên để phát triển sản xuất; Phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới;
Ca ngợi những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới; Biểu dương các tập thể,
cá nhân, gương người tốt việc tốt trong các hoạt động lao động, sản xuất xây dựng
nông thôn mới.
Với nhiều nội dung phong phú, các thông điệp ý nghĩa tại hội thi đã được 16
đội tuyên truyền lưu động truyền tải qua các hình thức: diễu hành xe tuyên truyền lưu
động; các chương trình ca, múa, nhạc, làn điệu dân ca, dân vũ, độc tấu, hòa tấu nhạc
cụ dân tộc, tiểu phẩm vui với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;
Trưng bày và thuyết minh triển lãm ảnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới...
007. PV/ Kiến nghị về cơ chế hoạt động bảo trì đường bộ// Tuần Tin Tức.- Số
40.- Ngày 5/10/2017 - Tr.9
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 60/2017/TT- BTC thay thế Thông tư liên
Bộ 230/2012/TTLT- BGTVT về hướng dẫn quản lý, sử dụng thanh toán và quyết
toán kinh phí quản lý và bảo trì đường bộ ( BTĐB). Thông tư có hiệu lực thi hành từ
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1/8/2017 và áp dụng từ ngân sách năm 2017 cho phần kinh phí quản lý, BTĐB do
quỹ kinh phí BTĐB Trung ương thực hiện. Theo đó, nguồn kinh phí của quỹ Trung
ương, gồm: Ngân sách Trung ương cấp từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân
sách Trung ương (65% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước); ngân
sách Trung ương cấp bủ sung cho quỹ Trung ương; các nguồn thu liên quan đến sử
dụng đường bộ và các nghồn khác theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Đình Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Điện
Biên cho biết: Nếu thực hiện theo Thông tư 60/2017/TT- BTC của Bộ Tài chính việc
lập, giao dự toán chi quỹ BTĐB theo đó rất vòng vèo, nhiều tầng nấc... khi giao được
kế hoạch cho các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm quy chế quản lý đầu tư xây dựng
bước: lập; thẩm định; phê duyệt dự án; tổ chức đấu thầu...Khi các dự án bảo trì sửa
chữa, đường sá khởi công được thì thường vào ngay mùa mưa. Như vậy, đường đang
hư hỏng, càng hư hỏng thêm mà chưa được sửa ngay. Trong khi giao thông ở các tỉnh
miền núi luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro gây mất an toàn giao thông như mưa lũ,
sạt lỡ đất đá...
Vấn đề cần bàn ở đây là phát sinh khi thực hiện Thông tư 60/2017/TT-BTC
những quy định khi lập, giao dự toán chi quỹ BTĐB tại Điều 4 của Thông tư. Trước
đây, khi nguồn thu này không nằm trong ngân sách, trên cơ sở thu tạm giao cho Cục
Đăng kiểm Việt Nam, vào tháng 8, Hội đồng quỹ sẽ tạm giao số chi cho Tổng cục
Đường bộ Việt Nam. Đến tháng 9, cơ quan này sẽ phê duyệt dự án sửa chữa, tổ chức
đấu thầu và đến 31/12 sẽ kết thúc toàn bộ khâu về thủ tục. Từ ngày 1/1 năm sau, nhà
thầu bắt đầu thi công, với cách làm này, các dự án sửa chữa này sẽ được hoàn thành
trước mùa mưa vào cuối tháng 6 hàng năm, những công trình nào khó khăn phải kéo
dài do vướng vào mùa mưa thì khối lượng còn lại không lớn và vẫn còn 3 tháng mùa
khô để thi công chắc chắn kết thúc trong năm kế hoạch.
Khi thực hiện Thông tư 60/2017/TT – BTC nguồn vốn này được nộp vào ngân
sách. Hội đồng quỹ không được tạm giao chi nữa, việc lập giao dự toán chi quỹ
Trung ương theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 60/2017/TT – BTC. Kể từ lúc Sở
GTVT lập kế hoạch trình cấp trên đến khi nhận được kế hoạch chính thức được giao,
nếu thuận lợi thì đến tháng 12 mới thông báo dự toán ngân sách. Nhanh nhất, đến
tháng 1 đầu năm sau mới hoàn thiện giao chi. Sau đó mới chuẩn bị hồ sơ và tổ chức
đấu thầu và triển khai thi công cũng bắt đầu vào mùa mưa, thi công trong mùa mưa
rất lãng phí, nhiều hạng mục kỹ thuật không cho phép thi công. Còn chờ qua mùa
mưa, tháng 10 mới thi công thì thời gian còn rất ít, nhiều dự án sẽ không hoàn thành
phải kéo dài vỡ kế hoạch.
Kế hoạch năm 2017 đã gần hết, nguồn 35% địa phương vẫn chưa nhận được
kế hoạch bảo trì đường bộ địa phương chắc chắn chậm tiến độ không hoàn thành kế
hoạch đề ra, may còn có nguồn 65% của Trung ương do vẫn làm như cũ chưa nhập
ngân sách nên quỹ và Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn có cấp về cho Sở giải ngân
đảm bảo cho các dự án về đúng tiến độ yêu cầu.
“Theo tôi không nên nhập phí BTĐB vào ngân sách. Chính phủ nên giao cho
Bộ GTVT, quỹ BTĐB Trung ương. Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tổ chức việc lập,
giao kế hoạch, dự toán thu, chi quỹ này ( Trong đó có cả ủy quyền cho phép tạm giao
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và xử lý vượt thu kế hoạch), giao các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ tăng
cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. Xây dựng cơ chế kiểm soát công khai
minh bạch để mọi người thấy rõ quỹ này được sử dụng như thế nào, vào đâu? Như
vậy vừa phát huy được hiệu quả kịp thời sử dụng quỹ, vừa tránh được dư luận hiểu
nhầm như hiện nay”, ông Giang nói.
Lãnh đạo một số địa phương như Lạng Sơn, Hòa Bình cũng cho rằng, phải có
cơ chế đặc thù cho quỹ bảo trì, bảo đảm được khi cầu đường hư hỏng sẽ được cấp
phát ngay. Một đồng bỏ ra ngay khi cầu đường có hiện tượng hư hỏng hiệu quả bằng
3 đồng xây mới hay để đường nát mới sửa chữa.
Được biết, trước đây nếu vượt thu, Hội đồng quỹ cũng sẽ quyết định được ngay
việc sử dụng con số vượt thu để bổ sung vào kế hoạch bảo trì kịp thời sửa chữa
đường. Nhưng khi vào ngân sách, thu, chi đó do Nghị Quyết Quốc hội ban hành.
Năm nay con số vượt thu lại không được sử dụng mà quỹ phải báo với Bộ Tài chính,
Bộ này trình Chính Phủ, Chính Phủ trình thường vụ Quốc hội để quyết định có tăng
chi hay không. Việc tăng hay giảm thu hàng năm quỹ không điều chỉnh được, không
đáp ứng được tính kịp thời của nguồn vốn.
008. VŨ MINH PHÚC/ Mô hình giữ rừng của bản Tông Khao// Nhân dân.- Số
22650.- Ngày 11/10/2017- Tr.4
Không ngại gian khó, bất chấp hiểm nguy, hơn 20 năm qua, 65 người cao
tuổi bản Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (Điện Biên) đã giữ cho
những cánh rừng của quê hương xanh tươi.
Hiếm nơi nào lại có mô hình giữ rừng đặc sắc, quyết tâm giữ rừng của người
dân lại cao như ở Tông Khao. Theo Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi bản Tông
Khao Lò Văn Cu, diện tích rừng mà chi hội tham gia bảo vệ có tổng diện tích 42,7
ha; trong đó, 30 ha là rừng tái sinh và 12,7 ha rừng trồng mỗi năm.
Một buổi sáng, chúng tôi cùng ông Lò Văn Cu đi tuần rừng. Như mọi khi, công
việc được bắt đầu từ 5 giờ sáng cho đến cuối buổi chiều. Ông Cu dắt một con dao rựa
sau lưng, chuẩn bị túi dết, cơm nắm muối vừng rồi lên đường. Vừa đi, ông vừa giới
thiệu từng loại cây mà ông và những người trong Chi hội đang gìn giữ bằng tất cả
tâm sức. Ông bảo: "Rừng là lá phổi xanh, là bà mẹ thiên nhiên. Thế nhưng, mấy năm
gần đây, rừng bị tàn phá vô tội vạ. Nhìn cảnh đó, ai cũng đau lòng".
Trước thực trạng đó, 12 hội viên Chi hội Người cao tuổi bản Tông Khao quyết
tâm cùng nhau cứu những cánh rừng xanh. “Chúng tôi khoanh được 4 ha rừng, cải
tạo, trồng hạt xoan, nhưng không thu được nhiều kết quả. Đến năm 1995, Xí nghiệp
cây công nghiệp huyện Điện Biên (thuộc tỉnh Lai Châu cũ) đã đầu tư, triển khai Dự
án 327 với mục đích phủ xanh đồi núi trọc. Nhận thấy đây là dự án có ích để bảo vệ
thiên nhiên, chúng tôi bàn nhau cùng làm. 100 nghìn cây giống, gồm cây lát, keo
được trồng thí điểm trước; sau ba tháng trồng trên diện tích ban đầu, khảo sát cho
thấy tỷ lệ cây sống đạt 85%.
Thành công bước đầu đem lại niềm tin để mọi người có thêm động lực tiếp tục
theo đuổi công việc”, ông Lò Văn Cu chia sẻ.
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Công việc trồng rừng đã khó, giữ được rừng lại là hành trình gian nan hơn rất
nhiều. Do diện tích đất rừng quá rộng, cho nên Chi hội đã chia làm bốn tổ, mỗi tổ
trông coi một tháng. Sau đó, mỗi tổ lại cắt cử từng hội viên đi kiểm tra vào mỗi ngày
nhất định. Trong quá trình đi kiểm tra rừng, nếu phát hiện mất dấu, dù chỉ một cành
cây cũng phải tìm ra nguyên nhân; nếu không có lý do chính đáng, hội viên đó phải
chịu trách nhiệm trước Chi hội.
Để minh chứng cho những “lời thề giữ rừng”, ông Cu và một số hội viên dẫn
chúng tôi đi sâu vào khu rừng do Chi hội trực tiếp quản lý. Rừng ở đây xanh bời
bời, đua nhau vươn lên, thể hiện một sức sống mãnh liệt. Rừng xanh với keo, lát,
tre, vầu, những cây thảo mộc cứ thế đan cài vào nhau tạo thành một hệ sinh thái
phong phú, đa dạng. Việc đi tuần của các “kiểm lâm già” vẫn được duy trì đều đặn,
bất kể ngày mưa hay ngày nắng. Theo họ, nếu công việc tuần rừng không được duy
trì, sẽ tạo cơ hội cho các đối tượng chặt phá rừng hoạt động; vì thế, càng vào thời
tiết khắc nghiệt, việc kiểm tra càng phải gắt gao hơn, nghiêm túc hơn. Sau mỗi buổi
đi tuần, các hội viên có nhiệm vụ báo cáo Chi hội trưởng về hiện trạng, rồi tiếp tục
bàn giao cho tổ kiểm tra khác. Nhưng chúng tôi còn sống thì rừng sẽ được chúng tôi
bảo vệ, sẽ không bao giờ mất đi mầu xanh bất tận này", những người cao tuổi bản
Tông Khao đặt quyết tâm.
009. Điện Biên: Trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia// Giáo dục
& Thời đại.- Số 249.- Ngày 18/10/2017 - Tr.9
Sở VH, TT&DL Điện Biên đã có công văn gửi UBND huyện Điện Biên và
huyện Mường Chà về việc tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia Tết té nước và nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống
của người Mông Hoa. Cách thức tổ chức Lễ công bố thực hiện theo Hướng dẫn số
903/SVHTTDL- DSVH ngày 20/8/2015 của Sở VH, TT&DL về việc tổ chức Lễ
công bố va trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia.
010. NHẬT NAM/ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”//
Nông nghiệp Việt Nam.- Số 208.- Ngày 18/10/2017 - Tr.11
Tuần “Ðại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra trong 6
ngày (từ 18-23/11) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn
Tây, Hà Nội).
Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” 2017 sẽ có 5 nhóm
hoạt động chính. Trong đó, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là hoạt động điểm
nhấn, kết hợp khai mạc sự kiện.
Tại chương trình sẽ tái hiện Văn hóa chợ nổi Cái Răng - di sản văn hóa phi vật
thể cấp quốc gia, cùng với hoạt động trình diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, kết
hợp hoạt động xúc tiến du lịch của TP. Cần Thơ.
Nhân dịp này, hội thảo - tọa đàm chủ đề “Xây dựng và phát triển Làng Văn hóa
- Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới” sẽ được tổ chức.
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Cũng trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” 2017
sẽ diễn ra lễ khánh thành giai đoạn I chùa Pháp Ấn (Lễ rước tượng Pháp Vân và Lễ
an vị tượng Phật tại chùa Pháp Ấn - ngôi chùa thờ Phật theo phái Bắc tông được xây
dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam).
Tuần lễ văn hóa quy tụ gần 200 đồng bào các dân tộc, nghệ sĩ, diễn viên của 13
dân tộc (Tày, Dao, Mông, Mường,Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer, Chăm,
Kinh, Raglai) của 13 địa phương là Cần Thơ, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Hòa
Bình, Sơn La, Điện Biên,Thừa Thiên-Huế, Đắk Lắk, Sóc Trăng, An Giang, Ninh
Thuận tham dự. Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Cải
lương Việt Nam, cùng các Hiệp hội du lịch địa phương, công ty lữ hành, du khách
trong nước và quốc tế.
011. PHAN TUẤN ANH/ Người phụ nữ nặng lòng với chữ Thái cổ ở Điện Biên//
Báo Tuần Tin tức.- Số 43.- Ngày 26/10/2017 - Tr.17
Nghệ nhân ưu tú Lương Thị Đại (xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh
Điện Biên) đã dành hơn 50 năm để đi sưu tầm chữ Thái cổ và những nét đặc sắc
trong văn hóa của cộng đồng dân tộc Thái.
Nghệ nhân ưu tú Lương Thị Đại có niềm say mê đối với văn học dân gian từ
nhỏ. Với trọng trách của một người con dân tộc Thái trong việc nối truyền những nét
văn hóa đặc trưng của cha ông để lại, bà đã thu thập những tư liệu về các lễ hội cổ
truyền, các tác phẩm văn học cổ, các bản chữ cổ, những phong tục, tập quán của
người Thái đã và đang dần mất đi.
Nghệ nhân ưu tú Lương Thị Đại đã trở thành nghệ nhân đầu tiên của tỉnh Điện
Biên được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể
bởi những cống hiến xuất sắc, to lớn của bà trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn
hóa dân tộc.
012. XUÂN ÂN/ 28 năm mang án oan giết chồng, giết cha// Tiền Phong.- Số 298.Ngày 25/10/2017 - Tr.11
Vừa chôn cất chồng xong, người phụ nữ tìm cách kêu oan cho 2 con trai
bà bị bắt vì nghi ngờ họ giết bố nhưng chính bà cũng bị bắt sau đó. Vụ án được
trả hồ sơ, những người bị giam được thả nhưng họ vẫn mang tiếng “giết chồng,
giết cha” suốt 28 năm qua.
28 năm oan trái
Ngày 24/10, trong một căn nhà mái tranh đã cũ ở thị trấn Tuần Giáo (Điện
Biên), bà Đặng Thị Nga (SN 1938) dậy từ 5h sáng. Bà cùng con cháu quét dọn lại
nhà cửa, kê bàn ghế chuẩn bị đón họ hàng, làng xóm đến chia vui cùng gia đình mình
- niềm vui được minh oan.
Bà Nga cho hay, chỉ vài tuần nữa bà bước sang tuổi 80 và đã rất yếu. Tuy vậy,
bà vẫn nhớ như in cái ngày tai ương đổ xuống gia đình bà cách đây 28 năm. Bà lão
kể, ngày 18/9/1989, khi bà ra giếng múc nước, phát hiện chồng mình là ông Trịnh
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Huy Tùng tử vong phía dưới. Chôn cất chồng được 4 ngày, bà đi làm về liền được
con gái chạy ra nói công an đã bắt giữ 2 anh lớn là Trịnh Công Hiến (SN 1963) và
Trịnh Huy Dương (SN 1970) vì cho rằng họ giết bố mình. Bà tìm cách minh oan cho
các con nhưng chính bà sau đó cũng bị bắt giữ.
“Tôi vào tù nghĩ chắc cả nhà chết hết, tôi vào đây thì 3 đứa nhỏ ở nhà chỉ có
nước chết đói… Họ đánh tôi 2 hôm liền, bắt tôi phải nhận tội giết chồng. Sáng ngày
thứ 3, tôi nghĩ nếu để họ đánh chết thì không ai minh oan cho mình và con nên nhận
tội. Khoảng hơn 10h sáng, tôi được gặp các con, thằng lớn bảo mẹ nhận tội đi rồi về
nuôi các em để bọn con đi tù… tôi đành nhận” - bà lão nói rồi lấy tay chấm nước mắt.
Tiếp lời mẹ, anh Trịnh Huy Dương kể, vừa vào trại giam, anh và anh trai đã bị
dùng nhục hình. Anh chứng kiến những điều tra viên bàn bạc với nhau “nên cho” các
anh dùng hung khí gì, viên gạch hay búa đinh. “Sau đó, họ thống nhất là anh Hiến
dùng búa đinh còn tôi dùng gậy để giết bố… Vì họ thống nhất nên những bản khai
của 3 mẹ con tôi mới giống nhau y hệt như vậy” – anh Dương nói.
“Hận đời oan trái”
Đó là dòng chữ anh Trịnh Công Hiến xăm trên ngực lúc trong tù. Về chuyện
này, anh Dương nhớ lại: “Trong tù, anh ấy xăm chữ hận đời oan trái và bảo bao giờ
được minh oan mới xóa đi. Được tự do, chúng tôi rất vui nhưng về nhà một vài ngày
thì rất bế tắc vì bị mang tiếng giết bố. Anh trai tôi định dạm ngõ với người yêu mà
bên nhà chị nói thằng ấy giết bố nên không cho cưới, sau chị ấy đi lấy chồng. Anh tôi
dùng dao mèo cứa cổ tự tử may tôi nhìn thấy cản lại, con dao cứa vào tay tôi khiến 3
ngón không cử động được. Anh ấy mất năm 2004 vì bệnh tật, không kịp chứng kiến
mình được minh oan”.
Người đàn ông giơ những ngón tay run run ra, nước mắt không ngừng chảy
trên khuôn mặt khắc khổ. Phần mình, anh Dương cho biết do không chịu được dư
luận ở nhà nên phải bỏ xuống miền xuôi và xuống đó vẫn phải tránh những nơi có họ
hàng của mình.
Năm 2009, anh Dương lập gia đình, rất may vợ anh hiểu và thông cảm cho
hoàn cảnh của chồng. “Trong vali của tôi lúc nào cũng có giấy tờ về vụ án nên cô ấy
biết… Từ lúc đi khỏi nhà, lúc nào tôi cũng mang theo giấy tờ ấy và nhất là giấy thay
đổi biện pháp ngăn chặn. Đi đâu tôi cũng phải mang tờ giấy này vì nghĩ những người
gây oan sai cho mình giờ làm to hơn rồi, thế nào cũng xử lý mình” - người đàn ông
đột ngột nói to.
“Cứ mỗi lần nhìn thấy xe Uoat đỗ trước cửa là chị em tôi lại ôm lấy nhau
khóc mà họ vẫn tách ra lôi đi. Mãi sau, bác Phạm Hồng Công ở Viện KSNDTC về
thụ lý hồ sơ mới bảo chúng tôi là trẻ dưới 18, công an muốn gọi phải có người
giám hộ đi cùng... Bác ấy tốt lắm, ngồi nghe chúng tôi kể chuyện rất từ tốn không
như ở đây, ngồi khai vài câu là họ đánh ngay được”.
Chị Ngọc, con gái bà Nga kể lại Đêm sợ ma, ngày sợ người
Ngồi cạnh mẹ, chị Trịnh Thị Ngọc - con gái bà Nga tiếp lời: “Họ ác lắm, lúc
mẹ tôi, các anh tôi bị bắt họ liên tục gọi tôi lúc đó 16 tuổi và em Dũng lúc đó 13
tuổi lên, chỉ có em Vương 10 tuổi là thoát. Họ đưa cho bản khai của mẹ tôi, anh tôi
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viết gì thì chúng tôi viết theo như vậy… Em Dũng không chịu viết, bị họ đánh đập,
nôn ra máu nên mới mắc bệnh trầm cảm, không làm ăn gì được giờ chỉ nằm trong
giường kia”.
Lau đi nước mắt, chị nói: “Cứ mỗi lần nhìn thấy xe Uoat đỗ trước cửa là chị em
tôi lại ôm lấy nhau khóc mà họ vẫn tách ra lôi đi. Mãi sau, bác Phạm Hồng Công ở
Viện KSNDTC về thụ lý hồ sơ mới bảo chúng tôi là trẻ dưới 18, công an muốn gọi
phải có người giám hộ đi cùng... Bác ấy tốt lắm, ngồi nghe chúng tôi kể chuyện rất từ
tốn không như ở đây, ngồi khai vài câu là họ đánh ngay được”.
Bà Nga vỗ về con gái và cho biết, lúc bà bị bắt và suốt quá trình kêu oan, chính
Ngọc đã thay bố mẹ nuôi các em. Ban đêm, 3 chị em cùng xay gạo nấu bánh để sớm
mai người đi bán bánh, đứa bán kem sống qua ngày.
Chị Ngọc kể tiếp: “Ngày ấy cơ cực lắm, mãi mới dành dụm được chút tiền để
lên thăm mẹ, thăm anh. Mẹ và anh tôi bị giam ở Mường Tùng cách đây 200 km, có
khi phải đi mất 2 ngày trời vì mưa gió, xe cộ. Ở nhà, 3 chị em tôi nhỏ, sợ ma nên
phải nhờ người đục tường xuống bếp, không dám đi qua cái giếng lúc đêm tối. Ban
ngày, hết công an khám nhà lại đến ông hàng xóm trong kia ra nhà tôi hút bàn đèn
nên càng sợ”.
Gia đình cho biết, chỉ có anh Trịnh Việt Vương (SN 1979) - con út bà Nga
được học hành, hiện làm công chức Nhà nước. Cũng trong thời gian là sinh viên, anh
Vương đã cất công tìm kiếm và gặp được anh Dương lúc đó vì chán nản mà bỏ nhà đi
gần 10 năm trời không tin tức.
Kêu oan 20 năm, xin lỗi 20 phút
Được hỏi có bao giờ muốn bỏ cuộc trong hành trình kêu oan, bà Nga cho hay
mình không bao giờ từ bỏ ý định, cứ đi làm có tiền là tôi lại vác đơn đi kêu oan. Bà
nhớ lại: “Xử sơ thẩm xong, họ bảo tôi bị án treo nên không được ra khỏi huyện, tôi
phải dắt thằng Vương lúc đó 10 tuổi lén đi, lúc đi nó chỉ có quần đùi để mặc. Tôi về
quê ở Thái Nguyên nhờ anh trai viết đơn thì các chị dâu bảo anh tôi phải cho nó đi
xem bói xem đúng cái Nga giết chồng hay không”.
Theo bà Nga, trong suốt những năm 90, mỗi tháng một lần bà lại xuống Hà Nội
hoặc lên thị xã Lai Châu để kêu oan. “Tôi phải đi, có ăn xin dọc đường tôi cũng đi
nhưng may mắn không đến mức vậy. Chỉ có lần vào viện kiểm sát Trung ương, tôi
gặp một chị cùng làng làm ở đấy, chị nhất định cho tôi 10 đồng vì tôi chưa được ăn
gì. Số tiền ấy, tôi mua muối vừng về cho các con... Sau năm 2000, vì thằng Vương
học đại học và tôi đưa được đơn cho một lãnh đạo cấp cao nên có nghỉ kêu oan gần 2
năm nhưng rồi xem tivi thấy người ta được giải oan nên lại thèm, lại vác đơn đi kêu
các cửa”- bà lão nói.
Bên ngoài, trời đã sáng tỏ, nhiều người vui vẻ gọi gia đình bà Nga cùng ra ủy
ban thị trấn để dự buổi xin lỗi. Trước khi kết thúc câu chuyện, bà Nga nói với phóng
viên: “Nguyện vọng của tôi là phải tìm được kẻ giết chồng tôi. Mẹ con tôi bị oan mà
phải bị đánh, bị ngồi tù mà họ cứ nhởn nhơ ở ngoài là không được”.
Tại UBND thị trấn Tuần Giáo, do hội trường nhỏ nên một chiếc tivi được đặt
tại cổng để mọi người cùng xem trực tiếp buổi xin lỗi sáng 24/10. Ông Phạm Văn
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Nam - Chánh án TAND tỉnh Điện Biên lên tóm tắt lại sự việc và thay mặt các cơ
quan tố tụng xin lỗi bà Nga, anh Dương cùng người đại diện hợp pháp cho anh Hiến.
Ông Nam cũng khẳng định nếu gia đình bà Nga có yêu cầu, tòa tỉnh sẽ phối hợp để
bồi thường theo quy định. Tiếp đó, đại diện chính quyền địa phương và anh Dương
lên phát biểu...
Buổi xin lỗi kéo dài chưa đầy 20 phút.
Năm 1990, TAND tỉnh Lai Châu (cũ) xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Đặng Thị
Nga 36 tháng tù treo về hành vi che giấu tội phạm; các con trai bà lần lượt nhận án 18
và 12 năm tù về tội giết người. Bản án bị tòa phúc thẩm tuyên hủy nên năm 1991,
VKSND tỉnh Lai Châu trả hồ sơ vụ án để điều tra lại. Năm 1992, Trịnh Công Hiến và
Trịnh Huy Dương được hủy bỏ quyết định tạm giam. Tháng 10/2017, các quyết định
đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can mới được ban hành.
013. XUÂN ÂN/ “Chắc chắn phải quy trách nhiệm các cơ quan tố tụng”// Tiền
Phong.- Số 303.- Ngày 30/10/2017 - Tr.11
Sau gần 30 năm mang tiếng oan “giết chồng, giết cha”, gia đình bà Đặng Thị
Nga đề nghị phải tìm ra kẻ giết người thật sự và xử lý những cán bộ, điều tra viên đã
gây ra vụ án oan.
Chia sẻ nghẹn lòng của gia đình mang án oan 28 năm giết chồng, giết cha.
Quy tránh nhiệm pháp lý
Như Tiền Phong đã đưa, ngày 24/10, TAND tỉnh Lai Châu đã chủ trì buổi xin
lỗi gia đình bà Đặng Thị Nga (SN 1938) về vụ án oan cách đây 28 năm. Cụ thể, năm
1989, chồng bà Nga là ông Trịnh Huy Tùng tử vong dưới giếng. Sau đó, công an bắt
giữ bà Nga và 2 con trai lớn Trịnh Công Hiến (SN 1963) và Trịnh Huy Dương (SN
1970) vì cho rằng họ giết chồng – cha. Năm 1990, TAND tỉnh Lai Châu (cũ) xử sơ
thẩm vụ án, tuyên phạt Đặng Thị Nga 36 tháng tù treo về hành vi che giấu tội phạm;
các con trai bà lần lượt nhận án 18 và 12 năm tù về tội giết người.
Bản án bị tòa phúc thẩm tuyên hủy và tới năm 1992, Hiến và Dương được hủy
bỏ quyết định tạm giam. Tuy nhiên, tháng 10/2017, các quyết định đình chỉ vụ án,
đình chỉ bị can mới được ban hành. Theo ông Phạm Văn Nam – Chánh án TAND
tỉnh Lai Châu, ông đã thay mặt các cơ quan tố tụng khẳng định điều tra, truy tố, xét
xử vụ án là oan và tòa án sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định.
Ông Nam cho biết, hiện tại TAND Lai Châu chưa có thẩm quyền xử lý trách
nhiệm pháp lý của từng cơ quan tố tụng gây oan sai trong vụ việc nhưng việc quy
trách nhiệm chắc chắn phải được tiến hành. “Kiểu gì cũng phải quy trách nhiệm và
đây cũng là bài học cho các cơ quan tố tụng, không thể để xảy ra chuyện như vậy
được nữa… Tại bản tóm tắt vụ án đã thể hiện tương đối trách nhiệm và lỗi của từng
đơn vị từ công an, kiểm sát đến tòa án” - ông Nam nói.
Về trách nhiệm của tòa án trong vụ việc, Chánh án Nam cho rằng án sơ thẩm
đã bị tòa phúc thẩm tuyên hủy nên diễn biến sau đó không liên quan đến tòa. Ông
phân tích: “Hủy bản án là chấm dứt sự kiện pháp lý, hồ sơ trả về cho VKSND rồi
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công an theo đúng trình tự tố tụng… Nguyên tắc khi viện truy tố - tòa xét xử nhưng
họ không truy tố lấy gì mà xử?”.
“Ai giết bố tôi”?
Đây là câu hỏi anh Trịnh Huy Dương đề nghị các cơ quan tố tụng làm rõ:
“Chúng tôi bị oan phải ngồi tù, bọn nó còn đổ bê tông dựng một tấm bia lên mộ bố
tôi, nội dung “5 mẹ con nhà Nga giết chồng”. Trong khi đó, kẻ giết bố tôi giờ vẫn
nhởn nhơ bên ngoài, gia đình tha thiết mong cơ quan chức năng tìm được kẻ giết bố
tôi”. Ngoài ra, anh Dương đề nghị phải xử lý những điều tra viên và người liên quan
gây ra vụ án oan.
“Đứng đầu phải là bác sĩ pháp y của vụ án, tôi gặp một lần và bị họ đánh mà
giờ quên mất tên. Chính bác sĩ pháp y và những người ký vào bản pháp y hôm đó góp
phần gây ra vụ án oan... Ngoài ra, cần xử lý các điều tra viên gồm Lò Văn S., Hoàng
Minh C., Trần Quyết T. là những người trực tiếp bức cung tôi rồi 2 lãnh đạo Phòng
CSĐT là ông D. và ông V.” - anh Dương nói. Theo anh, những công an trên đã nghỉ
hưu, đã mất hoặc chuyển đi nơi khác sống. Anh từng đi tìm họ nhưng không thấy.
Sao không điều tra vụ án?
Được hỏi về quá trình xét xử, ông Vũ Trọng Lợi - nguyên Chánh tòa hình sự
tỉnh Lai Châu, chủ tọa phiên sơ thẩm vụ án gia đình bà Nga trả lời: “Do sự việc quá
lâu nên tôi không thể nhớ được”.
Ngược lại, ông Phạm Huỳnh Công (chứ không phải là Phạm Hồng Công như
thông tin trước đó) - nguyên Kiểm sát viên Cao cấp (VKSND Tối cao) lại nhớ như in
vụ án. Theo gia đình bà Nga, ông Công là “ân nhân” của họ khi đề nghị trả hồ sơ.
Ngoài ra, vị kiểm sát viên còn giúp các con nhỏ bà Nga không bị “gọi lên” đánh đập
và ủng hộ vật chất lẫn tinh thần trong lúc gia đình họ chỉ còn “3 trẻ con ở nhà, 3
người lớn trong tù”. Tuy vậy, ông Công cho biết có người nói ông “ăn” của họ 2 chỉ
vàng nên mới giúp đỡ tận tình.
Ông Công kể lại: “Tôi tìm hiểu và biết họ vô tội, tất cả chứng cứ không phù
hợp thực tế khách quan nhưng chỉ mình tôi một phe, HĐXX một phe nhưng tôi kiên
quyết trả hồ sơ… gia đình người ta không thể tự dưng giết bố nhẹ bỡn, nhạt nhẽo như
vậy. Tôi còn thấy hồ sơ thể hiện giết bố xong, họ đi đến bản Quài Nưa cách đó 13km
đường rừng trong 25 phút, tôi đi thử hết 4 tiếng”.
Cựu Kiểm sát viên Phạm Huỳnh Công cũng nêu một số sai lệch như hồ sơ ghi
nạn nhân Tùng bị lún sọ nhưng thực tế không có; các dấu vết còn lại như thành giếng,
đôi dép ở đó của ai thì chưa được làm rõ… Đáng chú ý, ông Công đặt câu hỏi tại sao
không điều tra tiếp cái chết của ông Tùng? Việc này có liên quan tới nội bộ Công an
huyện Tuần Giáo lúc đó?
Ông Công cho biết, Phó trưởng Công an huyện Tuần Giáo lúc đó là Mùa A Vừ
là người đầu tiên thụ lý vụ án đã bị bắt vì buôn ma túy chỉ sau cái chết của ông Tùng
khoảng 6 - 7 tháng. “Nhà ông Tùng trên đèo, ông ấy biết các xe qua lại và thường báo
công an bắt ma túy… Có thể vì ông ấy biết nhiều quá nên bị giết”. Tương tự, bà Đặng
Thị Nga cho phóng viên biết, ông Tùng - chồng bà từng nhiều lần giúp công an bắt
giữ ma túy và được công an tặng quà.
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Cựu Kiểm sát viên Phạm Huỳnh Công cũng nêu một số sai lệch như hồ sơ
ghi nạn nhân Tùng bị lún sọ nhưng thực tế không có; các dấu vết còn lại như
thành giếng, đôi dép ở đó của ai thì chưa được làm rõ… Đáng chú ý, ông Công
đặt câu hỏi tại sao không điều tra tiếp cái chết của ông Tùng? Việc này có liên
quan tới nội bộ Công an huyện Tuần Giáo lúc đó?
014. NGỌC DIỆP/ Cần xử lý nghiêm sai phạm đối với doanh nghiệp khai thác
tại mỏ đá Mường ẳng 4// Nhân Dân.- Số 22649.- Ngày 10/10/2017- Tr.7+8
Tùy tiện cấm đường, tự mở đường đấu nối ra quốc lộ 279 và xây dựng,
thay đổi hiện trạng nhiều hạng mục công trình so thiết kế ban đầu và bán sản
phẩm ra thị trường khi chưa công bố hợp quy... là những sai phạm của Công ty
cổ phần Cao nguyên Hà Giang (gọi tắt là Công ty Hà Giang) đang trực tiếp khai
thác đá tại mỏ đá Mường Ẳng 4 trên đèo Tằng Quái, huyện Mường Ảng (tỉnh
Điện Biên).
Từ một chủ trương đúng
Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong phát triển công nghiệp gắn
với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, cuối năm 2015, Huyện ủy Mường Ảng (tỉnh Ðiện
Biên) ban hành Chương trình hành động Phát triển công nghiệp, chế biến giai đoạn
2016 - 2020. Trong đó, ưu tiên các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây
dựng, chế biến nông, lâm nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, chế biến sâu thân
thiện với môi trường nhằm giải quyết nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người
sản xuất... Song, tính đến hết năm 2016, toàn huyện mới có hai doanh nghiệp
(Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Minh Quý và Công ty cổ phần Cao nguyên Hà
Giang) được UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng
thông thường. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, việc chính
quyền cấp phép cho Công ty Hà Giang khai thác đá ở vị trí ngang đèo Tằng Quái là
chưa hợp lý, do việc dùng mìn để khai thác đá có thể khiến cho đất, đá sạt lở bất cứ
lúc nào, nguy hiểm đến tính mạng con người. Chưa kể khu vực đèo này còn tồn tại
nhiều hang động nguyên sơ được xếp vào danh mục tài nguyên phát triển du lịch
của huyện nói riêng, tỉnh nói chung.
Chứng kiến cảnh nổ mìn khai thác đá tại đèo Tằng Quái, mới thấy hết những lo
lắng của người dân địa phương từ việc khai thác đá là hoàn toàn có cơ sở. Sau các
tiếng nổ đinh tai nhức óc, những tảng đá lớn bé thi nhau đổ ập từ lưng chừng núi
xuống, bụi bay mù mịt. Cảm giác đất dưới chân cũng đang rung chuyển dữ dội, khiến
chúng tôi không khỏi rùng mình. Nhìn xuống đường 279, tuyến đường huyết mạch
của tỉnh Ðiện Biên, hàng đoàn xe nối đuôi nhau để chờ hết lệnh cấm đường để vượt
qua đèo Tằng Quái, mà xót xa trước sự lãng phí thời gian, tiền bạc do phải thay đổi
lịch trình giao thông của các phương tiện do việc cấm đường. Chỉ riêng buổi sáng 119 đã có hàng chục chiếc xe tải hạng nặng chở đá từ mỏ về TP Ðiện Biên Phủ gây nên
cảnh tắc đường. Tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn mỗi khi trời mưa khiến cho
giao thông trên toàn tuyến gần như tê liệt.
Không chỉ tự ý cấm đường, Công ty Hà Giang còn tự ý đấu nối đường dẫn từ
khu khai thác mỏ ra đường 279; nghiêm trọng hơn, tại khu vực này, công ty không
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lắp hệ thống biển báo khiến cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đây
phải đối mặt với những ẩn họa hiểm nguy...
Xóa bỏ tiền lệ xấu
Trước những bất cập từ việc khai thác đá trên đèo Tằng Quái của Công ty Hà
Giang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên địa bàn và an toàn cho tính
mạng người dân cũng như cảnh quan khu vực, ngày 20-9, Phòng Hạ tầng - Kinh tế
huyện Mường Ảng đã phối hợp Chi cục Quản lý đường bộ I.2, Công ty Quản lý và
sửa chữa đường bộ 226 tiến hành kiểm tra, xử lý những sai phạm của Công ty Hà
Giang. Song cuộc họp bất thành do đại diện Công ty Hà Giang là ông Ðào Sơn Hải,
Phó Giám đốc (đồng thời là Giám đốc điều hành mỏ) không có mặt tại buổi làm việc.
Tại công ty, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu công ty nghiêm túc thực hiện
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ số
444/QÐ-XPVPHC, ngày 3-5-2017, của Cục Quản lý đường bộ I.
Trước đó, vào ngày 30-8-2017, đoàn công tác của UBND huyện Mường Ảng
đã có buổi kiểm tra đột xuất đối với Công ty Hà Giang. Tại buổi làm việc, trước sự
chứng kiến của phóng viên, ông Ðào Sơn Hải đã thừa nhận nhiều vi phạm của đơn
vị trong quá trình hoạt động; trong đó, có việc chặn quốc lộ để nổ mìn khi chưa
được sự cho phép của các cơ quan chức năng; trong quá trình khai thác không có hệ
thống biển báo, rào chắn khu vực nổ mìn, khu vực khai thác theo quy định. Việc
đắp bờ bao để tránh đá lăn xuống đường trong quá trình khai thác cũng không bảo
đảm các điều kiện an toàn và vi phạm nghiêm trọng hành lang đường bộ. Công ty đã
tự ý mở đường đấu nối ra quốc lộ 279 và xây dựng, di chuyển nhiều hạng mục công
trình không theo thiết kế ban đầu và bán sản phẩm ra thị trường khi chưa công bố
hợp quy...
Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Hà Giang có kế
hoạch cụ thể khắc phục những tồn tại đã nêu, cụ thể: Công ty Hà Giang hoàn thiện
việc thiết kế bờ bao trước ngày 15-9-2017; hoàn thiện toàn bộ thủ tục, công bố hợp
quy xong trước ngày 31-12-2017. Trong thời gian chưa thực hiện công bố hợp quy,
công ty không được phép đưa sản phẩm vào dự toán các công trình của huyện Mường
Ảng... Mặt khác, từ ngày 3-5-2017, Cục Quản lý đường bộ I cũng đã ra Quyết định số
444/QÐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
và đình chỉ thi công, buộc Công ty Hà Giang phải dừng ngay việc san lấp trái phép,
khôi phục hiện trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Theo Phó
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.2 Nguyễn Duy Thành, trong thời gian tới,
nếu Công ty Hà Giang không nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, sẽ
tiến hành rào chắn, đổ đá tại khu vực đấu nối và thậm chí làm văn bản yêu cầu cơ
quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép khai thác mỏ của Công ty Hà Giang... Tuy
nhiên đến nay các biện pháp xử phạt vẫn chưa được thực hiện.
Sau quá trình thanh tra, kiểm tra, những sai phạm của Công ty Hà Giang đều đã
được làm rõ. Việc còn lại là xử lý những sai phạm này thế nào để vừa cương quyết
vừa đủ sức răn đe, tránh tạo tiền lệ xấu cho doanh nghiệp sau cấp phép, lợi dụng lỗ
hổng trong chính sách trải thảm đỏ kêu gọi đầu tư nhằm tự tạo ra đặc quyền cho
mình. Một chủ trương đúng rất cần có cách làm đúng để có thể đưa đến thành công
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đang là mong mỏi không chỉ của người dân mà còn của chính quyền huyện Mường
Ảng và tỉnh Ðiện Biên. Dư luận xã hội đang chờ đợi câu trả lời từ các cơ quan, đơn vị
chức năng tỉnh Ðiện Biên.
015. ĐỨC SƠN/ Bắt vụ mua bán, vận chuyển trái phép 4.000 viên ma túy tổng
hợp// Đại Đoàn kết.- Số 291.- Ngày 18/10/2017- Tr.10
Ngày 17/10, thông tin của Công an huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) cho
biết, vào hồi 13h ngày 16/10, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực rừng rậm thuộc bản
Pá Khôm, xã Nậm Lịch, Tổ công tác Công an huyện Mường Ảng phát hiện và bắt
quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
2 đối tượng bị bắt là Vừ A Phộng (22 tuổi, trú tại bản Huổi Hương, xã Mường
Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Mùa Thị Súa (26 tuổi, trú tại bản Nà Nếnh
B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông).
Công an đã thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên
quan. Đặc biệt, trong quá trình bị lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng Vừ A
Phộng đã dùng đá tấn công làm Trung úy Lò Văn Giới - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy (Công an huyện Mường Ảng) bị thương phải nhập viện điều trị.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, sau
đó vận chuyển ma túy vào nội địa để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện, Công an huyện
Mường Ảng đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.
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