Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 12/2016
001. NGUYỄN THANH NGHỊ/ Đảng bộ Quân sự tỉnh Điện Biên: Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh// Quân khu 2.- Số
925 kỳ 3 tháng 12-2016.- Ngày 15/12/2016 - Tr.3
Là một trong những đơn vị LLVT gương mẫu thực hiện tốt các chỉ thị,
nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên đang phát huy
những kết quả, thành tích đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 để triển khai
đưa Chỉ thị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” vào cuộc sống, coi đó là động lực quan trọng để xây
dựng tổ chức, con người vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
quân sự, quốc phòng ở địa phương.
Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số
03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày
08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 12-KH/TW, ngày
07/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 70-KH/ĐU, ngày
29/9/2016 của Đảng ủy Quân khu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt,
triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) cho cán bộ chỉ huy các cơ
quan, đơn vị LLVT tỉnh; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc
LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai thực hiện việc “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với đặc điểm,
chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đổi mới phương pháp, tác phong công tác,
thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả, làm từ trên xuống, từ
trong cấp ủy, tổ chức đảng ra toàn đảng bộ và đơn vị, cấp trên làm trước để nêu
gương cho cấp dưới và quần chúng noi theo, nhất là đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt
các cấp; lựa chọn những nội dung còn hạn chế, yếu kém để tập trung giải quyết dứt
điểm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Đến nay, 100% tổ chức đảng các cấp trong LLVT tỉnh đã triển khai quán triệt
đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Thông qua quán
triệt, học tập, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh nhận thức đúng, đủ mục
đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định
đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở
thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam XHCN, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Học tập và làm theo Bác
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còn thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh đối với Bác Hồ - Người
sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Quân đội ta, góp phần giữ vững, tăng cường bản chất
giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội, làm tỏa sáng phẩm chất
“Bộ đội cụ Hồ” trong tình hình mới.
Để Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả
thiết thực, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên
truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn
LLVT tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 của
Bộ Chính trị cũng như quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo
và hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù
hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng; kiên quyết
khắc phục sự rập khuôn, máy móc, xơ cứng, hoặc làm một cách hình thức, không
thực chất,…
Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt thực hiện tốt
việc nêu gương, tự giác học trước, làm trước, nói ít làm nhiều, mang lại hiệu quả thiết
thực. Hướng dẫn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, có tổ chức học tập, có tự phê bình và phê
bình theo nội dung kế hoạch và đăng ký phấn đấu của cá nhân. Việc nêu gương trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ nói
suông, vận động suông mà phải trở thành những quy định, sự ràng buộc trách nhiệm
để mỗi người tự giác thực hiện. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại,
cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm cán bộ, bình
xét thi đua, khen thưởng.
Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay; tổ
chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc
tốt” về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận
động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thường
xuyên rà soát, bổ sung nội dung, biện pháp xây dựng điển hình tiên tiến trong kế
hoạch xây dựng điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016-2020 của các cơ quan, đơn vị.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng
danh Bộ đội cụ Hồ” ở tất cả các cấp trong LLVT tỉnh. Việc kiểm tra, giám sát phải
theo đúng phương châm: Giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm,
kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp
dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của Ban
Thường vụ cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy trong triển khai thực hiện kế
hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Qua kiểm tra, tổng
kết, rút kinh nghiệm, phát hiện cơ quan, đơn vị làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để
kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng và chấn chỉnh những tập thể làm chưa tốt,
hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong đơn vị…
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Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong
LLVT tỉnh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ LLVT
tỉnh đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng LLVT tỉnh
Điện Biên vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình mới.
002. PHAN HƯƠNG/ LLVT tỉnh Điện Biên: Thực hiện có hiệu quả công tác dân
vận// Quân khu 2.- Số 923 kỳ 1 tháng 12-2016.- Ngày 1/12/2016 - Tr.3
Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ,Đảng bộ, Bộ CHQS
tỉnh Điện Biên, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu
quả việc đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới.
Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức
cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới,
các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, sáng tạo công tác dân vận vào từng thời điểm
khác nhau, phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở và được gắn kết chặt chẽ với phong
trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến
sĩ rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng chiến đấu cho bộ đội, sát với thực tiễn.
Các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh chủ động phối hợp và tổ chức lực lượng
xuống các địa bàn trọng yếu; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương
củng cố kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường giúp đỡ, bồi dưỡng nâng cao
năng lực cho cấp ủy viên, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và các đoàn thể. Đồng thời,
phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh uỷ và cấp uỷ địa phương thành lập thí điểm 17 chi bộ
quân sự cấp xã, đến nay hoạt động đã nền nếp, hiệu quả. Từ năm 2010 đến nay,
LLVT tỉnh thành lập hàng trăm tổ đội công tác với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ
xuống các xã bản vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người còn gặp nhiều
khó khăn tham gia củng cố 249 chi bộ, 1.202 tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể tại
282 xã hoạt động nền nếp; mở 5 lớp bồ dưỡng nhận thức về Đảng cho 251 đoàn viên
ưu tú ở địa phương. Xóa 51 bản trắng không có chi bộ, xóa 105 bản trắng không có
Đảng viên… Do vậy, hiệu quả hoạt động, năng lực điều hành, quản lý của cấp ủy,
chính quyền địa phương được nâng lên, tỷ lệ đảng viên trong DQTV, DBĐV được
phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Bên cạnh đó, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả
chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT tỉnh đã huy
động trên 6.000 lượt cán bộ chiến sĩ và hơn 2.500 lượt dân quân tự vệ giúp các địa
phương xây dựng các công trình giao thông, nhà văn hóa; xây dựng, sửa chữa 18
trạm y tế, tập huấn cho 165 lượt y tá thôn, bản; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc
miễn phí cho hơn 66.600 lượt đồng bào với tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng. Giúp các xã
đặc biệt khó khăn: Mùn Chung, Mường Mùn, Pu Xy và Nà Toòng (huyện Tuần
Giáo). Tuyên truyền, vận động sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế – xã hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé theo Đề án 79 của Chính phủ đạt
kết quả tích cực. Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng san ủi mặt bằng, làm đường giao
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thông, hệ thống nước sinh hoạt tại 5 điểm bản ở xã Mường Toong; tổ chức di chuyển
83 hộ (293 khẩu) dân đến nơi ở mới; vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống
văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; đẩy mạnh
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Tham gia công tác dân vận, mỗi cán bộ, chiến sĩ có điều kiện được bồi dưỡng,
rèn luyện trong thực tiễn, từ đó xác định rõ ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, tô thắm thêm truyền thống “Điện Biên Phủ Anh Hùng” của lực lượng vũ
trang tỉnh Điện Biên. Phát huy những kết quả đạt tích cực trong công tác dân vận,
trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các nghị quyết, chỉ
thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận; chỉ đạo các đơn vị thực
hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng
khó khăn; tiếp tục triển khai đẩy mạnh nhân rộng thực hiện các mô hình “Dân vận
khéo” làm cho phong trào có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần xây dựng củng cố lòng
tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết quân – dân, giữ vững an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
003. BÁCH VIỆT/ Chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XI
(Nhiệm kỳ 2016-2021) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Lò Văn Muôn: Phụ nữ
Điện Biên ngày càng khẳng định vị thế trong gia đình và ngoài xã hội// Phụ nữ
Việt Nam.- Số 148.- Ngày 9/12/2016 - Tr.9
Trong nhiệm kỳ X (2011-2016) các cấp Hội LHPN Điện Biên đã có nhiều cố
gắng về mọi mặt. Trao đổi với PNVN về vấn đề này, ông Lò Văn Muôn (Ảnh nhỏ),
Phó Bí Thư Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết:
Tôi đánh gia cao những cố gắng của các cấp Hội LHPN tỉnh trong nhiệm kỳ
qua, vì những đóng góp về mọi mặt, từ xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh
đến tích cực tham gia và gặt hái được nhiều thành công trong các hoạt động, phòng
trào khác. Các cấp Hội đã thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua “2 không, 1 có, 2 sạch”
và phong trào “mỗi hộ gia đình nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 5 con gia
cầm trở lên”… Các cấp hội đã vận động được 18.500 hộ gia đình phụ nữ nghèo, cận
nghèo xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Giỏi việc
nước, đảm việc nhà”, các lao động nữ đã mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng tiến bộ
kỹ thuật tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị hàng hóa cao như: Gạo bắc thơm, gà xương
đen, cá hồ sông Đà, mật ong rừng, lợn đen… Góp phần quan trọng vào tăng trưởng
kinh tế của tỉnh với GDP bình quân đạt 9,11%/năm; thu nhập bình quân đầu người
23,6 triệu đồng /năm, tăng 89,43% so với năm 2010.
Các cấp Hội cũng chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ
Hội. Cuối nhiệm kỳ có 100% cán bộ cấp tỉnh, trên 80% cán bộ cấp huyện và trên
60% Chủ tịch Hội LHPN cơ sở đã đạt chuẩn chức danh; 90% cán bộ Hội được tham
gia các lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác Hội ít nhất 1 lần/năm.
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- Ông đánh giá thế nào về vai trò của phụ nữ tỉnh trong xây dựng gia đình?
Ông Lò Văn Muôn: Trong gia đình, phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò
quan trọng; tích cực lao động nâng cao thu nhập, tổ chức tốt cuộc sống gia đình,
chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy giá trị đạo đức truyền thống gia đình;
thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội; quy chế dân chủ ở cơ sở, các hương ước,
quy ước thôn bản. Những đóng góp này giúp bảo tồn, phát triển văn hóa của 19 dân
tộc trong tỉnh. Chị em đã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống
văn hóa”, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng quỹ “ngày vì người nghèo”…
Tiêu biểu như gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh),
gia đình chị Lò Thị Vinh (huyện Điện Biên)…
- Để phụ nữ khẳng định, phát huy tốt hơn nữa vị thế, vai trò, tỉnh đang và sẽ có
những việc làm cụ thể gì trong phát triển nguồn nhân lực nữ, thưa ông?
Ông Lò Văn Muôn: Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia xây
dựng Đảng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… Về công tác
nhân sự nữ, sau Đại hội Đảng các cấp 1 năm Tỉnh ủy và các cấp ủy đã rà soát lại quy
hoạch. Bên cạnh coi trọng chất lượng trình độ chuyên môn, lý luận, còn chú trọng cơ
cấu giới và dân tộc. Để đạt được tỷ lệ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo, ngoài bổ sung,
bố trí vào quy hoạch, tỉnh còn chú trọng luân chuyển cán bộ. Chúng tôi đã luân
chuyển Phó Giám đốc Sở sang làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN
tỉnh luân chuyển làm Bí thư thị xã Mường Lay nhằm tạo điều kiện để chị em phát
huy, giúp cán bộ hoàn thiện mình hơn.
Ở Điện Biên, có 2 nữ, đều là người dân tộc thiểu số, trong 16 đồng chí Ủy viên
Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt, tỉnh có 1 nữ là Ủy viên Trung Ương Đảng qua 2 kỳ
Đại hội Đảng; có 2 nữ đại biểu Quốc hội, lần đầu tiên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tham
gia đại biểu Quốc hội khóa XIV. Số lượng phụ nữ tham gia HĐND, UBND các cấp,
số phụ nữ được kết nạp Đảng ngày càng tăng. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục coi trọng
công tác cán bộ nữ. Cùng với những việc làm trên, về công tác tuyển dụng, ngoài
thực hiện theo luật là bình đẳng khi thi tuyển, xét tuyển, nếu trình độ, kết quả nam và
nữ ngang nhau thì có thể xem xét ưu tiên tuyển dụng cán bộ nữ.
Trân trọng cảm ơn ông!
004. ANH QUÂN/ Xứng với vai trò người có uy tín tiêu biểu// Quân đội nhân
dân.- Số 20000.- Ngày 6/12/2016 - Tr.1+2
Với chủ đề “Tây Bắc-Những trái tim thắp lửa”, hôm qua (5-12), gần 550 người
có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đại diện cho hơn 22.520
người có uy tín được công nhận thuộc 14 tỉnh trong vùng Tây Bắc đã hội tụ về miền
Đất Tổ, dự lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong toàn vùng.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển
hình tiêu biểu, là dịp giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời thể hiện sự
quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan Trung ương và cấp ủy,
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chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện cho người có uy tín được cống hiến,
đóng góp, tham gia hiệu quả vào các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH),
bảo đảm quốc phòng-an ninh (QP-AN) ở địa phương.
Những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh, tuy lời nói, việc làm của họ rất bình
dị, nhưng lại có sức thuyết phục, lôi cuốn mạnh mẽ. Ông Lì Xuyến Phù, dân tộc Hà
Nhì, hàng chục năm qua luôn gắn bó với vùng đất biên cương A Pa Chải (tỉnh Điện
Biên), tích cực tham gia lực lượng dân quân, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ bình
yên biên giới, phòng chống tội phạm, vận động nhân dân trồng rừng và xóa bỏ trồng
cây thuốc phiện. Nghệ nhân Lò Văn Biến, ở bản Cang Nà, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên
Bái được người dân trong vùng tôn vinh là “pho sử sống”, khi gần như cả cuộc đời
ông dành cho việc nghiên cứu, lưu giữ và truyền dạy văn hóa cho các thế hệ con em
đồng bào Thái. Ông Đặng Chòi Quyên, dân tộc Dao, ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà
Giang làm kinh tế trang trại giỏi, làm giàu cho gia đình và tạo việc làm, thu nhập ổn
định cho nhiều thanh niên ở địa phương... Còn nhiều nữa "những trái tim thắp lửa"
như thế không chỉ trên vùng cao Tây Bắc mà có ở khắp nơi trên đất nước này.
Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn có sự đóng góp hiệu quả, rất đáng trân trọng của đội
ngũ người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc. Đó là những cá nhân nòng cốt trong
các phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước, trong phát triển KT-XH, được bà con trong dòng tộc, thôn, bản, xã, phường...
kính nể, tôn trọng. Đặc biệt, những năm qua, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền
núi, biên giới... người có uy tín trong đồng bào dân tộc đã phát huy tốt vai trò nòng
cốt trong việc ngăn chặn di dân tự do, truyền đạo trái pháp luật; phòng, chống ma túy;
vận động nhân dân hiến đất làm các công trình công cộng, hòa giải mâu thuẫn trong
cộng đồng dân cư...
Tôn vinh, cổ vũ, phát huy vai trò của người có uy tín, các gương tiêu biểu, đặc
biệt là tại những địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu về QP-AN, vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số... là chủ trương đúng đắn, mang tính chiến lược của
Đảng, Nhà nước ta. Mặc dù điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, nhưng nhiều địa
phương ở địa bàn Tây Bắc cũng như trong cả nước đã quan tâm làm tốt việc bình
chọn, xét duyệt, ra quyết định công nhận và đề xuất để người có uy tín được hưởng
một số chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.
Để phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín tiêu biểu, đội ngũ này rất cần
được cung cấp kịp thời những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước, được tập huấn một số kiến thức về lĩnh vực KT-XH, QP-AN, về định hướng
phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương; được tham quan, học tập những mô
hình hiệu quả, điển hình tiêu biểu... Cùng với thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng, việc tôn vinh, khen thưởng người có uy tín trong cộng đồng cần tiếp tục được
các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện thường xuyên, hiệu quả, thực sự là hoạt
động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, nhằm phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm,
nhân rộng những tấm gương tiêu biểu người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống
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xã hội, trong các phong trào thi đua yêu nước, trong công tác vận động quần chúng và
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng.
005. THANH HÀ/ Thị trấn Mường ảng, huyện Mường ảng, tỉnh Điện Biên: Quan
tâm chăm sóc NCT nghèo// Người cao tuổi.- Số 203.- Ngày 21/12/2016 - Tr.5
Thị trấn Mường Ảng có hơn 1.300 hộ, hơn 4.600 nhân khẩu; 13 dân tộc anh em
sinh sống; tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 8%. Hội NCT thi trấn được thành lập trên cơ sở
Hội Bảo thọ, ban đầu có 176 hội viên, 8 chi hội; nay phát triển lên 525 hội viên sinh
hoạt tại 11 chi hội, 33 tổ hội. Hơn 400 hội viên có lương hưu, nhưng phần lớn có mức
lương thấp; số còn lại sống phụ thuộc con cháu.
Là địa phương nghèo, việc chăm lo đời sống NCT, nhất là chăm lo vật chất
cũng phải căn cứ tình hình thực tế mà “liệu cơm gắp mắm”. Đây là trăn trở và quan
tâm hàng đầu của đội ngũ cán bộ làm công tác hội ở thị trấn. Được sự quan tâm sâu
sát của cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên; sự phối hợp của các nhành, đoàn thể; sự
năng động, sáng tạo, tích cực của các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội
NCT thị trấn nên tổ chức hội luôn được củng cố phát triển, tạo điều kiện chăm sóc
hội viên tốt hơn. Hằng năm, Hội chỉ đạo các chi hội bám chắc nội dung Nghị quyết
Đại hội Hội NCT Việt Nam, 5 nhiệm vụ hội viên quy định trong Điều lệ để triển khai
hoạt động, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác; được cán bộ, Nhân dân và NCT ghi
nhận, đánh giá cao.
Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ngày càng có nhiều NCT gia
nhập Hội. Nhiệm kỳ qua, toàn hội kết nạp 130 hội viên mới; phối hợp chúc thọ,
mừng thọ 226 NCT, với số tiền 94,5 triệu đồng; thăm hỏi 525 lượt NCT ốm đau số
tiền 26,3 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Ban Thường vụ chúc Tết, tặng quà
hàng trăm NCT thuộc gia đình chính sách, cô đơn, hội viên ốm đau dài ngày với số
tiền hàng chục triệu đồng. Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên, Hội hoàn
thiện thủ tục để 24 cụ từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu và trợ cấp được bảo trợ
xã hội theo quy định. Phối hợp với Phòng khám Đa khoa Bệnh viện huyện khám
sức khỏe định kỳ cho 63 NCT, cấp thuốc miễn phí trị giá hàng chục triệu đồng.
Hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, Hội tham mưu cho Đảng ủy,
UBND đi thăm, tặng quà NCT cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, động viên NCT vượt lên số phận, sống khỏe, sống vui, sống có ích cho
gia đình, xã hội.
Hằng năm, vào dịp Xuân về và các ngày kỷ niệm, ngày lễ, Hội tổ chức Hội Thao
NCT thu hút đông đảo hội viên tham gia tạo không khí vui tươi, sôi nổi, khuấy động
phong trào rèn luyện sức khỏe. Hội thành lập 4 CLB văn nghệ, dưỡng sinh, đi bộ, bóng
chuyền… Sinh hoạt thường xuyên, đọc và bình luận các thông tin hữu ích trên Báo
Người cao tuổi, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. Trong 5
năm, Hội 2 lần tham gia Liên hoan “Tiếng hát NCT” huyện, năm 2013 đoạt giải Nhì
toàn đoàn và 4 giải cá nhân; năm 2016 đạt giải Nhất toàn đoàn và 7 giải cá nhân.
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Để chăm sóc NCT ngày một tốt hơn, Hội vận động hội viên đóng góp chân quỹ
đạt hơn 160 triệu đồng. Số tiền trên cho hội viên vay lãi suất thấp phát triển kinh tế,
lãi được sử dụng chi các hoạt động.
006. HẠNH HÒA/ Mường Nhé khó hoàn thành mục tiêu nông thôn mới// Tin
tức.- Số 306.- Ngày 23/12/2016 - Tr.13
Việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Mường Nhé (Điện Biên) gặp rất
nhiều khó khăn do những đặc thù tại địa phương. Ðến nay, huyện mới chỉ đạt được
2/19 tiêu chí, gồm: Tiêu chí về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững
mạnh và an ninh trật tự, xã hội.
Huyện Mường Nhé xác định, xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, là huyện nghèo,
biên giới, địa bàn rộng, dân cư ở không tập trung, tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm tới 68%...
nên việc hoàn thành các tiêu chí về NTM gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là các tiêu
chí cần nhiều vốn như thủy lợi, điện, trường học, nhà văn hóa, chợ NTM, giảm nghèo.
Cũng do đặc thù thuộc huyện nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị
quyết 30a, nhằm hỗ trợ các hộ dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập góp phần
xóa đói giảm nghèo; các đề án phát triển sản xuất đã được lãnh đạo Huyện chỉ đạo
lập và triển khai như: Quy hoạch phát triển trồng cây cao su, cây cà phê; quy hoạch
phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững; quy hoạch
trồng rừng sản xuất.
Các mô hình được hỗ trợ triển khai bước đầu mang lại hiệu quả cho người dân.
Đặc biệt là các mô hình như chăn nuôi vịt, mô hình trồng khoai tây, mô hình trồng
nấm, mô hình trồng lúa… Tuy nhiên, do tính trông chờ, ỷ lại của người dân; nên khi
Nhà nước không đầu tư, hỗ trợ thì người dân không tiếp tục triển khai xây dựng mô
hình. Về tiêu chí thủy lợi, với quy định đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất và dân sinh,
trên địa bàn huyện Mường Nhé phải xây dựng tới hơn 100 công trình. Cùng với đó,
hệ thống kênh mương kiên cố lên tới hàng trăm km. Trên thực tế, hiện nay trên địa
bàn huyện chưa có một địa phương nào hoàn thành được tiêu chí số 3 về thủy lợi.
“Trong xây dựng NTM, việc huy động nguồn lực từ người dân cũng như nguồn
vốn xã hội hóa là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, đối với Mường Nhé thì nguồn vốn
này gần như không huy động được. Việc bà con dân tộc ở đây đóng góp ngày công,
hay hiến đất làm đường hầu như không có dù huyện đã vận động nhiều, bởi chính
người dân cũng đang thiếu đất sản xuất”, đại diện lãnh đạo huyện chia sẻ.
007. VĂN THI - QUÁN TUẤN/ Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện
Biên: Bao giờ mới đưa vào sử dụng?// Quân đội nhân dân.- Số 20012.- Ngày
18/12/2016 - Tr.6
Hơn 10 năm triển khai, vốn đầu tư tăng gấp 2 lần, Dự án Trung tâm hoạt
động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên vẫn trong tình trạng dang dở, chưa thể
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đưa vào hoạt động. Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên
đã có văn bản báo cáo những khó khăn và xin phương án giải quyết lên UBND
tỉnh và các bộ, ngành liên quan. Thế nhưng, đến nay mọi việc vẫn đang dừng lại
chờ phương án hỗ trợ.
4 lần điều chỉnh dự án vẫn dở dang
Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên được khởi công từ
tháng 12-2005 với số vốn đầu tư ban đầu là 7 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án được xây
dựng trên diện tích 4.746m2 với 4 hạng mục công trình chính gồm: Khối nhà hoạt
động đa năng, khối nhà câu lạc bộ, điều hành, hạng mục sân đường nội bộ, cổng
tường rào toàn khu và các thiết bị phục vụ cho Trung tâm hoạt động. Dự kiến, sau
500 ngày thi công, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Được kỳ vọng sẽ là
nơi tập hợp, tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao cho thanh thiếu niên
thực hiện các cuộc giao lưu, học tập gắn liền với các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Thế
nhưng, đã hơn 10 năm trôi qua với 4 lần điều chỉnh lại vốn đầu tư và trải qua 4 đời Bí
thư tỉnh Đoàn, công trình này đã “ngốn” tới 14 tỷ đồng, nhưng vẫn trong tình trạng
dang dở, chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng.
Chính vì xây dựng dở dang, lại bị bỏ hoang nhiều năm nên nhiều hạng mục
công trình bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Trong đó, đáng chú ý nhất là toàn bộ khu nhà
khá hoành tráng giờ thành hoang phế. Gần như toàn bộ trần thạch cao ở hai bên cầu
thang và nhiều vị trí trong nhà chức năng bị rơi xuống chỉ còn trơ lại những khung sắt
hoen gỉ. Phần mái và trần nhà nhiều nơi bị nứt nên có hiện tượng thấm dột. Tường và
sơn bị bong tróc; vách kính vỡ tan hoang. Nền nhà và phần lát gạch hoa nhiều nơi bị
lún, nứt nghiêm trọng. Hệ thống tường rào toàn bộ khu nhà làm bằng cột bê tông
không có thép giằng bên trong nên đã gãy đổ gần hết.
Cần sớm đưa ra giải pháp
Trong Báo cáo số 341/BC-SXD ngày 31-5-2013, của Sở Xây dựng tỉnh Điện
Biên đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thi công dự án. Đó là, “Triển khai dự án
chậm tiến độ, công tác quản lý dự án chưa tuân thủ trình tự quản lý đầu tư xây dựng.
Công tác quản lý chất lượng công trình còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Chủ đầu
tư là Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh chưa có quyết định bổ sung nhân sự cho
Ban Quản lý dự án, không phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Quản
lý dự án. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên năng lực quản lý dự án còn hạn chế,
lựa chọn nhà thầu xây lắp không bảo đảm năng lực để thực hiện gói thầu; không sát
sao trong công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình; chưa kiên quyết yêu
cầu các đơn vị tham gia dự án thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình... Thiếu các
giải pháp để xử lý triệt để những tồn tại phát sinh dẫn đến dự án kéo dài”. Sở Xây
dựng tỉnh Điện Biên cũng đã kiến nghị Tỉnh đoàn Điện Biên khẩn trương chỉ đạo các
đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thiện và đưa công trình sớm đi
vào khai thác, sử dụng.
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Lò Văn Đức, Phó bí thư
Thường trực Tỉnh đoàn Điện Biên xác nhận những bất cập của Dự ánTrung tâm hoạt
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động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên nêu trên là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, đến
thời điểm này, Dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên mới được
giải ngân hơn 9 tỷ đồng. Do thiếu vốn nên công trình chậm tiến độ. Hiện tại, Thường
trực Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình
triển khai dự án báo cáo lên UBND tỉnh và Trung ương xin phương án hỗ trợ.
Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên là một trong những công
trình trọng điểm, góp phần giải quyết nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho lớp trẻ ở
tỉnh Điện Biên. Sự chậm trễ nêu trên không chỉ khiến công trình bị xuống cấp, lãng phí
tiền của đầu tư, mà còn gây bức xúc cho dư luận xã hội ở địa phương. Đề nghị các cơ
quan có thẩm quyền của tỉnh Điện Biên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh sát sao hơn trong việc tìm phương án hỗ trợ Tỉnh đoàn Điện Biên đẩy nhanh tiến
độ thi công công trình. Có như vậy, công trình mới sớm được đưa vào khai thác, sử
dụng; phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho các thế hệ trẻ của địa phương.
008. Trao quà cho công nhân và trẻ em nghèo tỉnh Điện Biên// Lao động.- Số 303
Ngày 26/11/2016 - Tr.1+4
LĐLĐ tỉnh Điện Biên vừa đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng (Quỹ TLV) trao
4.000 thùng nước giải khát Vcola, 5.772 hộp bánh Wismo tới CNVCLĐ và trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên. Hàng nghìn suất quà trên được Cty CP Bia và
Nước giải khát Hòa Bình và Cty TNHH thương mại và sản xuất Hoàng Mai thông
qua Quỹ TLV, Cty TCao trao tặng. Tổng trị giá số quà trên 1,2 tỷ đồng. Đây là hoạt
động nằm trong chương trình tặng quà cho CNVCLĐ, học sinh vùng biên, học sinh
có hoàn cảnh khó khăn thuộc một số tỉnh Tây Bắc.
Ông Hoàng Ngọc Vinh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên – trân trọng cảm ơn
những phần quà của các đơn vị gửi tới CNVCLĐ và học sinh trong tỉnh. Những phần
quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà quan trọng hơn hết là thể hiện sự quan tâm
của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ cả nước, những tấm lòng hảo tâm cao quý đối
với nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó
khăn; động viên CNVCLĐ, học sinh vượt khó vươn lên.
009. Ban QLDA1 xây trường mầm non tặng đồng bào vùng cao Điện Biên//
http://www.baogiaothong.vn.- Ngày 27/12/2016
Ban QLDA1 (Bộ GTVT) vừa khánh thành và bàn giao cho chính quyền
địa phương điểm trường Co Sản, thuộc cụm Trường Mầm non Mùn Chung, xã
Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Đây là hoạt nằm trong chương trình tình nghĩa với chủ đề “Thắp sáng con
đường” do Đoàn Thanh niên Ban QLDA1 tổ chức nhằm giúp đỡ và chia sẻ khó
khăn với đồng bào khó khăn của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trường mầm
non Mùn Chung được thành lập năm 2007 trên địa bàn xã Mùn Chung, Trường có
một điểm Trung Tâm và 5 điểm trường: Phiêng Pẻn, Chiềng Ban, Ta Lếch, Huổi
Cáy và Co sản.
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Chị Vũ Thị Thanh Vân, Bí thư Đoàn Thanh niên Ban QLDA1 cho biết, trong 5
điểm trường trên, điểm trường Co Sản nằm trong diện quy hoạch nhưng chưa có vốn
để đầu tư, khoảng cách từ trung tâm huyện đến điểm trường hơn 40 km đường xá đi
lại khó khăn, nhiều đoạn dốc đứng trơn trượt.
Để chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương và đồng bào vùng cao, Đoàn
Thanh niên Ban QLDA1 đã kêu gọi ủng hộ hỗ trợ xây dựng điểm trường Co Sản trên
diện tích 860 m2 gồm: một phòng học theo tiêu chuẩn 36 m2, một nhà công vụ cho
giáo viên 18 m2, một bếp ăn 12 m2, một nhà vệ sinh 12 m2, sân chơi 56 m2.
"Ban QLDA 1 và một số đơn vị cũng trao tặng cho điểm trường Co Sản một xe
máy, tủ sách, giường, chăn màn, xoong, nồi, bát đĩa và quần áo, balo, giày… cho các
em học sinh với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng”, chị Vân nói và cho biết, toàn bộ
kinh phí do CBCNVC Ban QLDA1, Công ty CP cầu 7 Thăng Long, Công ty TNHH
thương mại và xây dựng Trung Chính, Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường và
Công ty cổ phần quản lý và xây dựng CTGT 487 quyên góp, ủng hộ.
010. HẢI DƯƠNG/ Khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ II năm
2016// Quân khu hai.- Số 923 kỳ 1 tháng 12-2016.- Ngày 1/12/2016 - Tr.2
Tại Quảng trường thành phố Hà Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối
hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Khai mạc Ngày hội văn hóa
dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016. Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Chủ
nhiệm Chính trị Quân khu đến dự.
Với chủ đề: “Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kỳ đổi
mới, hội nhập và phát triển của đất nước”, Ngày hội có sự tham gia của 13 tỉnh: Hà
Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai
Châu, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắc Lắk. Đây là sự kiện có ý nghĩa
chính trị to lớn nhằm quảng bá hình ảnh con người và cuộc sống của đồng bào dân
tộc Mông; giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống các địa phương có người Mông
sinh sống tới cộng đồng dân tộc anh em và du khách quốc tế.
Ngày hội sẽ diễn ra các nội dung chủ yếu như: Hoạt động văn hóa, nghệ thuật
quần chúng; giải chạy bán marathon tỉnh Hà Giang lần thứ nhất; Trại sáng tác điêu
khắc trên Công viên địa chất toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn; Festival khèn
Mông; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; thi hát dân ca dân tộc; thi ẩm thực
dân tộc Mông; trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tái hiện cuộc sống, sản xuất
của người Mông. Bên cạnh đó còn có một số môn thể thao và trò chơi dân gian
truyền thống của dân tộc Mông.
Đây là ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Mông trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
011. CHU QUỐC HÙNG/ Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên 2017// Tin tức.- Số
293.- Ngày 8/12/2016 - Tr.10
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Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa- Thể thao và Du
lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V đã bắt đầu triển khai các nội dung liên quan đến công
tác tổ chức lễ hội.
Dự kiến, các hoạt động trọng điểm của Lễ hội Hoa Ban năm 2017 sẽ diễn ra từ
ngày 11- 14/3/2017. Trong đó, lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tối 12/3
tại Quảng trường 7/5 với phần bắn pháo bông trong 15 phút khi kết thúc văn nghệ.
Theo Ban tổ chức, lễ hội lần này có 10 nội dung chủ đạo, diễn ra ở nhiều địa
điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Ngoài khai mạc, trong khuôn khổ Lễ hội
Hoa Ban còn có: Triển lãm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Điện Biên; Liên
hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống các dân tộc; trình diễn lễ hội và nghi thức
văn hóa dân gian; trưng bày triển lãm sách, ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch; giao lưu,
thi đấu thể thao các môn bóng chuyền, việt dã, các trò chơi, thi đấu thể thao dân gian
như tung còn, tù lu, giã bánh dày, thi xe đạp thồ…
Đặc biệt, trong dịp lễ hội này còn có cuộc thi "Người đẹp Hoa Ban" với quy
mô tổ chức 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình,
Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang. Trong cuộc thi này, các thí sinh sẽ tham dự
các phần thi trình diễn trang phục, thi năng khiếu và ứng xử...
Lễ hội Hoa Ban là hoạt động văn hóa thường niên của tỉnh Điện Biên, bắt đầu
từ năm 2014 nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Lễ hội này góp phần
bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên; quảng
bá, giới thiệu hình ảnh Điện Biên nói chung và hình ảnh Hoa Ban - loài hoa đặc trưng
của núi rừng Tây Bắc đến đông đảo nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế. Qua
lễ hội, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy các hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư, liên
kết du lịch, từng bước đưa Điện Biên trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia trong
những năm tới.
Ngày 13/3/1954 là ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, theo đó ngày 13/3
được chọn là ngày khai mạc Lễ hội Hoa Ban hằng năm của Điện Biên. Tuy nhiên,
trong năm 2017 ngày 13/3 lại rơi vào Thứ Hai nên Ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức đêm
khai mạc vào Chủ Nhật ngày 12/3, để thuận tiện cho du khách đến tham dự lễ hội.
012. PHƯƠNG LAN/ Phát triển du lịch đường sông vùng Tây Bắc// Tin tức cuối
tuần.- Số 50.- Ngày 15/12-21/12/2016 - Tr.4+5
Tây Bắc có nhiều sông dài, đẹp và hùng vĩ, như sông Đà, sông Gâm, sông
Năng… cùng nhiều hồ lớn, như hồ Thác Bà, hồ Ba Bể, hồ Núi Cốc… Lợi thế là
vậy, nhưng nhiều địa phương trong vùng chưa thật sự quan tâm xây dựng sản
phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch đường sông.
Thiên nhiên hùng vĩ
Sông Chảy bắt nguồn từ Trung Quốc, lần lượt chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên
Bái rồi hợp lưu với sông Lô ở Đoan Hùng (Phú Thọ), nhưng đoạn qua huyện Si Ma
Cai và Bắc Hà (Lào Cai) là thơ mộng nhất. Nếu như mùa nước lớn, con sông mênh
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mang kỳ vĩ, thì đến mùa nước cạn, con sông hiền hòa, dịu êm. Dọc theo đôi bờ sông
Chảy, là những hang động tuyệt đẹp như hang Tiên với muôn vàn khối thạch nhũ
lung linh kì ảo, thác nước Tà Lâm, những cánh rừng gỗ nghiến xanh ngắt. Trên
những vạt rừng nhô ra hai bên bờ sông, hoa chuối rừng đua nhau khoe sắc đỏ. Vào
mùa xuân, những cây hoa gạo (hoa mộc miên) đua nhau khoe sắc, rực rỡ đôi bờ. Dọc
bờ sông là bản làng của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Giáy, là các chợ vùng cao
Bắc Hà, chợ Cốc Ly… với nhiều nét đặc sắc trong văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Dòng sông Gâm chảy qua Cao Bằng, Hà Giang, cùng với dòng Nho Quế, sông
Năng cuối cùng nhập vào sông Lô rồi đổ vào khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên
Quang. Ðây là thủy lộ tuyệt đẹp, với những dãy núi đá mờ sương, trùng điệp trải dài
đôi bờ; những cánh rừng già âm u, thanh vắng; những bản làng dân tộc Mông mộc
mạc, cheo leo bên thác nước; những chiếc thuyền con lặng lẽ buông câu dưới vách đá
mọc đầy hoa rừng...
Nếu ai đã từng một lần du thuyền xuôi theo dòng sông Gâm, hẳn sẽ bị mê đắm
bởi cảnh sắc thơ mộng, hùng vĩ nơi này. Dọc chiều dài hàng trăm kilômét, sông Gâm
uốn lượn theo hình cánh cung, giữa những dãy núi cao ngất, tạo nên cảnh sắc tuyệt
đẹp như một bức tranh thủy mặc. Không gian hai bên bờ sông Gâm còn quyến rũ du
khách bởi vẻ đẹp của những ngọn thác đổ xuống lòng sông tung bọt trắng xóa. Những
bản làng dân tộc yên bình dọc bên bờ sông cũng trở thành những điểm dừng chân thú
vị với du khách. Khi đến khu vực lòng hồ Na Hang, thuộc tỉnh Tuyên Quang, du
khách lại ngỡ ngàng với hàng trăm ngọn núi đá vôi kỳ vĩ. Đặc biệt là ngọn núi đá có
tên là Vài Phạ (đồng bào dân tộc Tày gọi đây là “cọc cột con trâu trời”), cao hàng
trăm mét, sừng sững trong lòng hồ.
Tương tự, du lịch trên dòng sông Đà, du khách không chỉ được ngắm nhìn cảnh
đẹp của những hang động kỳ vĩ, non nước hữu tình, mà còn có cơ hội tìm hiểu, khám
phá đời sống văn hóa các dân tộc Thái, Mường, Khơ Mú, Xinh Mun, Dao… tham gia
những phiên chợ nổi trên sông, thăm những di tích lịch sử dọc bờ sông như phế tích
dinh thự của vua Thái Đèo Văn Long, viếng đền vua Lê Thái Tổ và bia Lê Lợi trên
địa bàn Lai Châu…
Thung Nai (Hòa Bình) được ví như Hạ Long trên cạn, với những hòn đảo nhỏ
nằm nhấp nhô trên một vùng hồ rộng lớn, tạo nên một khung cảnh lãng mạn trữ tình,
đặc biệt là trong ánh hoàng hôn. Nơi đây, đã có một số doanh nghiệp làm du lịch
bằng việc cho thuê nhà nghỉ, phục vụ ăn uống, du thuyền ngắm cảnh, tham quan trên
hồ... Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu chúng ta có quy hoạch tốt và thực hiện
đồng bộ thì Thung Nai sẽ trở thành một nơi tiêu biểu của du lịch đường sông.
Không chỉ có những con sông dài, vùng Tây Bắc còn có nhiều hồ lớn, với cảnh
sắc tuyệt đẹp, hút hồn du khách. Đó là hồ Thác Bà (tỉnh Yên Bái), một trong ba hồ
nước nhân tạo rộng nhất Việt Nam. Hồ Ba Bể (Bắc Kạn) từng được trang web MSN
bình chọn là một trong 16 hồ đẹp nhất thế giới. Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), hồ Pa
Khoang (Điện Biên), hồ Na Hang (Tuyên Quang), thác Bản Giốc (Cao Bằng)… bên
cạnh cảnh quan đẹp, xung quanh các hồ còn có những bản làng dân tộc Tày, Nùng,
Mông, Dao, Phù Lá, Cao Lan... với những nét văn hóa đặc sắc, hút hồn du khách…
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Một thực tế là, xưa nay, mỗi khi nhắc tới vùng Tây Bắc, những người làm du
lịch và du khách thường nghĩ ngay đến các di tích, những địa danh nổi tiếng, như di
tích lịch sử Điện Biên Phủ (Điện Biên), Sapa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Mai
Châu (Hòa Bình), cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), hồ Ba Bể (Bắc Kạn)... Đây
là các tuyến điểm khá phổ biến, được nhiều người biết tới. Tuy nhiên, cũng là những
tour tuyến đã khá cũ kỹ, rất khó kéo được du khách quay trở lại những lần sau.
Trong khi đó, lợi thế về hệ thống sông ngòi, ao hồ và cảnh quan tuyệt đẹp… là
những điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh du lịch vùng Tây Bắc. Tuy nhiên,
những tour du lịch trên các sông, hồ này vẫn rất manh mún, nhỏ lẻ, phát triển chưa
xứng với tiềm năng. Đặc biệt là các tour du lịch đường sông vùng Tây Bắc, đến nay
hầu như chưa được khai thác là một điều đáng tiếc.
Lộ diện nhiều tour hấp dẫn
Với kinh nghiệm trên 30 năm khai thác dịch vụ lữ hành, ông Trần Thế Dũng,
Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Phó giám đốc Công ty du lịch Thế hệ trẻ TP Hồ Chí Minh
cho rằng, sông Đà ở Tây Bắc và dòng sông Gâm, sông Năng ở Đông Bắc, dài hàng trăm
cây số, được hình thành sau khi các công trình thủy điện Sơn La và Tuyên Quang tích
nước. Đây là cũng những dòng sông tuyệt đẹp, uốn lượn quanh những dãy núi kỳ vĩ,
những cánh rừng nguyên sinh đan xen, tạo nên những bức tranh thủy mặc khổng lồ.
Theo ông Trần Thế Dũng, ưu điểm của những thủy lộ này không chỉ thuận lợi
khi kết nối với cung đường bộ, làm sản phẩm du lịch Tây Bắc, Đông Bắc thêm phong
phú, mà còn giúp cho du khách lấy lại sức, giảm mệt mỏi sau những ngày di chuyển
qua các đường đèo hiểm trở trên đường bộ.
Thêm vào đó, những tuyến đường thủy dài hàng trăm cây số, kết nối với các
quốc lộ và vươn xa tới các thị xã, những nơi có di tích, thắng cảnh. Chẳng hạn, phía
Tây Bắc, nếu xuôi dòng sông Đà từ Mường Lay sẽ lần lượt đến Tủa Chùa (Điện
Biên), Quỳnh Nhai và kết thúc tại công trình thủy điện Sơn La. Thậm chí từ Mường
Lay nếu ngược dòng chắc hẳn đến phế tích dinh thự vua Thái Đèo Văn Long - đền Lê
Thái Tổ - bia Lê Lợi (Lai Châu).
Ở phía đông bắc, từ Bắc Mê (Hà Giang) xuôi dòng sông Gâm hướng tới vùng
Na Hang (Tuyên Quang) mất khoảng 6 tiếng đồng hồ, còn nếu tiếp tục ngược dòng
sông Năng, du khách sẽ đặt chân đến hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Song song với trục
đường dài trên sông Đà, sông Gâm còn có tuyến đường ngắn của sông Chảy (Lào
Cai), Kỳ Cùng (Lạng Sơn), Quây Sơn (Cao Bằng) chảy dọc vùng thượng du biên giới
cũng hứa hẹn tạo nhiều sản phẩm du lịch mới lạ.
Ông Trần Thế Dũng cho rằng, nếu kết hợp đường thủy kể trên, sẽ không chỉ đi
tắt rút ngắn thời gian, mà còn tạo ra những sản phẩm du lịch Tây Bắc, Đông Bắc
thêm hấp dẫn, phong phú. Du khách chắc chắn sẽ rất thú vị khi được trải nghiệm trên
những dòng sông trong xanh biếc, nằm ở nơi sơn cùng thủy tận, với những cánh rừng
nguyên sinh, những núi đá vôi muôn hình vạn trạng ẩn hiện… Rồi những bản làng
thơ mộng của bà con người Thái, Tày, Dao, Mông... sinh sống hai bên bờ, cũng là
những trải nghiệm rất ấn tượng với du khách.
14

Tuy nhiên, theo ông Dũng, nhiều năm qua, ngành du lịch các địa phương vùng
Tây Bắc lại chưa quan tâm tới những tuyến thủy lộ đó, nên vẫn chưa có được những
tour du lịch có chất lượng phục vụ du khách. Hiện nay, một số du khách có nhu cầu
ngắm sông, ở một số địa điểm, người dân dùng thuyền sắt, bè để vận chuyển. Song,
đây hầu hết là các hoạt động tự phát của người dân trong vùng tận dụng phương tiện
sẵn có để cải thiện đời sống, hoặc một vài doanh nghiệp tư nhân phục vụ khách du
lịch, nên chỉ thỏa mãn nhu cầu tham quan thắng cảnh trong địa bàn, chứ khó bề đảm
bảo an toàn khi đi đường xa.
Ông Trần Thế Dũng cho biết, Công ty du lịch Thế hệ trẻ là một trong những đơn
vị tiên phong đưa sản phẩm du lịch đường sông vùng Tây Bắc vào tour. Chẳng hạn,
vùng Đông Bắc, có tour cao nguyên đá Đồng Văn - hồ Ba Bể - thác Bản Giốc - ải Chi
Lăng với điểm nhấn là "Xuôi dòng sông Gâm - ngược dòng sông Năng". Vùng Tây
Bắc, có tour cao nguyên Bắc Hà - Sapa - Điện Biên - thung lũng Mai Châu với điểm
nhấn là thủy lộ độc đáo ngược dòng sông Đà. Với tour thủy lộ đặc biệt này, lượng
khách của Thế hệ trẻ tăng dần. Đặc biệt, tour sông Gâm phía đông bắc, số lượng khách
quay trở lại cùng gia đình và người thân là 16%. Vùng Tây Bắc, vì mới đưa sông Đà
vào hành trình cách đây 3 năm, nên lượng khách quay trở lại đạt khoảng 8%.
Tỉnh Lào Cai cũng đưa vào khai thác tour du lịch khám phá sông Chảy bằng
thuyền, để phục vụ du khách. Trong hành trình khám phá sông Chảy, du khách ghé thăm
những bản làng của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Giáy dọc hai bờ sông. Ghé thăm
phiên chợ vùng cao Bắc Hà, chợ Cốc Ly nổi tiếng, qua thị trấn Si Ma Cai… tìm hiểu văn
hóa của đồng bào các dân tộc, thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương.
Tuyến du lịch này từ khi đưa vào khai thác cũng đã thu hút khá đông du khách tham gia.
Một số hồ như hồ Thác Bà (Yên Bái), hồ Ba Bể (Bắc Kạn), hồ Núi Cốc (Thái
Nguyên), hồ Pa Khoang (Điện Biên), hồ Na Hang (Tuyên Quang), thác Bản Giốc
(Cao Bằng)… ngày càng có nhiều du khách ghé thăm, cho thấy tiềm năng to lớn của
việc khai thác sản phẩm du lịch đường sông vùng Tây Bắc.
Còn nhiều việc phải làm
Theo các doanh nghiệp lữ hành, du lịch Tây Bắc phát triển chưa xứng với tiềm
năng có nhiều nguyên nhân, như nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về du lịch
còn thiếu và yếu, cơ sở hạ tầng về du lịch vùng Tây Bắc còn chưa đáp ứng được nhu
cầu, chất lượng dịch vụ chưa cao… Đặc biệt, Tây Bắc đang thiếu những sản phẩm du
lịch đặc thù.
Thực tế cho thấy, hiện nay nhiều địa phương vẫn khá lúng túng trong phát triển
sản phẩm du lịch đặc thù và quanh quẩn theo lối mòn, thiếu những sản phẩm đặc trưng.
Đơn cử, Hà Giang nổi tiếng với hoa tam giác mạch, thì giờ đây, ở Lào Cai, Yên Bái,
Sơn La cũng có tam giác mạch. Các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai đều xây
dựng những bản du lịch cộng đồng, khám phá văn hóa đồng bào dân tộc bản địa…
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc điều hành Threeland Travel, một doanh
nghiệp lữ hành quốc tế nhận định, Tây Bắc là khu vực còn rất nhiều tiềm năng chưa
được khai thác, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp du lịch. Ông Nguyễn
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Thanh Tùng cũng thừa nhận, Tây Bắc đang có xu hướng đi vào vết xe của các tỉnh
đồng bằng sông Cửu Long. Đó là, từng nơi không định vị được chính xác dòng sản
phẩm mong muốn của mình. Một dải mấy tỉnh Tây Bắc là Sơn La, Lai Châu, Điện
Biên là vùng cư trú của người Thái và hầu hết các tỉnh đều sử dụng định vị văn hóa,
lễ hội của người Thái làm chủ đạo trong công tác xúc tiến quảng bá. Chính vì vậy,
các điểm du lịch Tây Bắc chỉ giữ chân được khách du lịch được 1 - 2 ngày. Việc cần
thiết hiện nay là đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra các dòng sản phẩm đáp ứng được nhu
cầu khác nhau của khách hàng, dẫn tới có thể giữ chân khách ở lại lâu hơn và qua đó
tiêu dùng nhiều hơn. Theo ông Tùng, trong số rất nhiều sản phẩm du lịch để lựa chọn,
thì du lịch đường sông là một trong những sản phẩm có thể khai thác, với việc tận
dụng tài nguyên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, lòng hồ thủy điện Sơn La, sông Gâm,
sông Đà…
Ngay từ năm 2010, Tổng cục Du lịch, ngành du lịch địa phương đã tổ chức
nhiều đoàn khảo sát tuyến du lịch sông Gâm, sông Đà, nhằm kêu gọi đầu tư và tạo
điều kiện cho các công ty lữ hành hợp tác mở tour. Tuy nhiên, do sự nghèo nàn của
cơ sở hạ tầng tại chỗ, cùng với tâm lý ngại khó của nhiều doanh nghiệp lữ hành, nên
dù ai cũng thừa nhận du lịch đường sông vùng Tây Bắc rất hấp dẫn, nhưng vẫn chưa
xây dựng được sản phẩm du lịch độc đáo này.
Nói về các giải pháp phát triển du lịch đường sông vùng Tây Bắc, hầu hết các
doanh nghiệp lữ hành đều có chung ý kiến, ngành du lịch cần có định hướng phát
triển và những giải pháp cụ thể, khả thi. Đó là xây dựng quy hoạch, tìm nguồn vốn
đầu tư vào tuyến thủy lộ như khai mở bến bãi, tổ chức kết nối các điểm du lịch giữa
các địa phương, các vùng, tạo điều kiện cho các chủ thuyền trên sông đầu tư thuyền
bè… từ đó hình thành các tuyến điểm tham quan trên các sông, hồ để thu hút du
khách. Bên cạnh đó, ngành du lịch và các địa phương cần ban hành cơ chế, chính
sách khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia đầu tư thuyền hoạt động đường dài
cùng các loại hình dịch vụ, thiết lập tuyến điểm du lịch đường sông cùng hệ thống tổ
chức phục vụ du lịch được bài bản, an toàn…
Mục tiêu phát triển du lịch vùng Tây Bắc
Đưa du lịch Tây Bắc là trở thành vùng du lịch đặc trưng, là điểm đến hấp dẫn,
có thương hiệu với những giá trị trải nghiệm đặc sắc về văn hóa, lịch sử và sinh thái
cảnh quan hùng vĩ; du lịch Tây Bắc phải đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ
cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Phấn đấu đến năm 2020 vùng Tây
Bắc đón 2,3 triệu lượt khách quốc tế, 14 triệu lượt khách nội địa, với 1.900 cơ sở lưu
trú và 40.000 buồng lưu trú; tổng thu du lịch đạt 22.000 tỷ đồng…
013. V.V/ Đưa phim Việt tới ba tỉnh vùng cao// Lao động.- Số 298.- Ngày
20/12/2016 - Tr.6
Cảm giác chứng kiến hàng ngàn em nhỏ vùng cao ngồi háo hức xem phim Việt
ngoài trời thật thú vị. Nó gợi lại hình ảnh đội chiếu bóng lưu động năm xưa. Nhưng
dĩ nhiên sự so sánh là khập khiễng, vì các em nhỏ giờ vừa được ăn bỏng ngô vừa xem
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phim Việt chất lượng cao, chưa kể trước giờ chiếu còn được tham gia trò chơi, xem
văn nghệ và các em học giỏi còn nhận được những suất học bổng động viên.
Tối 17.12, trên 3.000 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Bát
Xát háo hức xem phim ngoài trời, trong đó có không ít bạn lần đầu xem phim. Và tối
18.12, trên 400 em nhỏ ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Pa lại cùng
quây quần trong nhà ăn của trường để xem phim trong khi ngoài trời sương mù dày
đặc. Bộ phim Việt được chọn chiếu lần này là “Sứ mệnh trái tim” của đạo diễn Đỗ
Đức Thịnh - một phim đề cập tới hình ảnh người lính và giáo viên ở vùng sâu, vùng
xa, với sự tham gia của Angela Phương Trinh, Võ Cảnh... Các em tỏ ra thích thú với
vai diễn của Đức Thịnh trong vai Y Hu với những câu thoại hài hước và gương mặt
giàu biểu cảm...
“Điện ảnh cho mọi người” là chương trình đưa điện ảnh chất lượng cao đến gần
hơn với mọi đối tượng khán giả Việt Nam, do Cty CGV phối hợp với Bộ VHTTDL,
Cục Điện ảnh, Sở VHTTDL 3 tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên thực hiện từ 17 22.12. Cũng trong khuôn khổ chương trình năm nay, Cty CGV sẽ trao tặng 120 suất
học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh vượt khó học tốt, cùng một số máy
chiếu phim để hỗ trợ việc học tập và giải trí của học sinh nhà trường.
“Điện ảnh cho mọi người” nằm trong chuỗi các chương trình trách nhiệm xã
hội do Cty CJ CGV Việt Nam tổ chức, được duy trì từ năm 2011 đến nay nhằm mang
điện ảnh tới gần hơn với mọi đối tượng khán giả Việt Nam, đặc biệt là điện ảnh chất
lượng cao. Tính đến nay, chương trình đã góp phần giới thiệu nhiều tác phẩm điện
ảnh hay cho hơn 10.000 đối tượng khán giả trên cả nước tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt
là ở những khu vực chưa có đầy đủ cơ sở hạ tầng giải trí chất lượng. Thứ trưởng Bộ
VHTTDL Vương Duy Biên cho rằng: “Qua chương trình “Điện ảnh cho mọi người”,
các em học sinh dân tộc nội trú sẽ được thụ hưởng những bộ phim có chất lượng cùng
nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó rút ngắn sự chênh lệch về hưởng thụ điện ảnh giữa
các vùng miền”. Còn ông Dong Won Kwak - Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam chia
sẻ: “Tôi hy vọng rằng, chương trình này sẽ giúp cho các em học sinh và người dân
địa phương thêm trân trọng những bộ phim điện ảnh Việt Nam. Đây là một phần giá
trị văn hóa quan trọng của đất nước. Tôi cũng mong rằng sẽ có thật nhiều tài năng
tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình để trở thành những nhà lãnh đạo của nền công
nghiệp đầy triển vọng này”.
014. CHU QUỐC HÙNG/ Nhiều vụ án tồn đọng hàng chục năm được giải quyết
dứt điểm// http://baotintuc.vn.- Ngày 29/12/2016
Năm 2016, Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã đưa
ra giải quyết dứt điểm nhiều vụ án tồn đọng kéo dài hàng chục năm.
Vụ việc được coi là “đình đám” nhất là vụ tranh chấp lối đi chung giữa gia đình
bà Nguyễn Thị Sinh với bà Chu Thị Thìn, kéo dài từ năm 1996 đến nay, đã qua 5 lần
tòa án các cấp xét xử. Đáng chú ý, nội dung của vụ việc này xuất phát từ việc quy
hoạch lại khu dân cư ở chân đồi A1 của chính quyền cấp tỉnh và cấp thành phố.
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Do nguyên đơn không chấp nhận cách giải quyết của chính quyền địa phương,
đã cố tình khiếu kiện từ chính quyền thành phố cho đến những người có diện tích đất
liền kề trong nhiều năm, khiến cho chính quyền cấp tỉnh và thành phố không thể giải
quyết được vụ việc dân sự, do liên quan đến kết quả xét xử của Tòa án các cấp.
Đến thời điểm này, vụ việc trên đã được giải quyết dứt điểm, nguyên đơn
không có khiếu nại tiếp theo. Sau kết quả xét xử này, chính quyền các cấp có cơ sở để
giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài suốt 20 năm qua, liên quan đến quyền lợi chính
đáng của nhiều hộ dân trong khu vực.
Các vụ việc tiếp theo như vụ bà Hà Thị Bảy kiện đòi kho, nhà đất tranh chấp từ
năm 2008 đến nay. Vụ việc trên khá phức tạp do có sự tiếp tay của một số cán bộ cơ
quan Nhà nước, khiến cho cơ quan chức năng đã phải khởi tố, xét xử hình sự đối với
một cán bộ thuế.
Hoặc như vụ việc ông Đào Xuân Hòa khởi kiện, tranh chấp tài sản với anh em
trong gia đình từ năm 2010. Sau khi giải quyết dứt điểm vụ việc này, ngoài kết quả
pháp lý, điều khiến các cán bộ công tác tại Tòa án nhân dân thành phố phấn khởi
nhất, là tình cảm của các thành viên trong gia đình này đã được nối lại sau nhiều năm
mâu thuẫn nghiêm trọng.
Theo Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Phan Văn Khanh:
Để đạt được kết quả này, các Thẩm phán thụ lý vụ việc phải nghiên cứu kỹ hồ sơ tài
liệu, nắm bắt rõ tâm lý, tư tưởng, nguyện vọng của đương sự để họ cởi mở tấm lòng
ra với người thụ lý vụ việc trước khi đưa ra xét xử.
Các Thẩm phán phải biết cân đối lợi ích của 2 bên để xử lý thấu tình, đạt lý và
đúng quy định của pháp luật; đồng thời theo dõi sát sao diễn biến từ quá trình hòa
giải cho đến khi đưa ra xét xử. Thẩm phán phải lập kế hoạch, phương pháp tổ chức
phiên tòa và kết quả xử lý vụ việc phải căn cứ vào yêu cầu chính đáng do các đương
sự đưa ra.
Lãnh đạo đơn vị cũng mạnh dạn đổi mới công tác tổ chức cán bộ, bố trí sắp xếp
công việc phù hợp với khả năng từng người; đồng thời người đứng đầu cơ quan phải
nắm bắt tư tưởng của từng cán bộ, nếu có biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, cần kiên quyết
chấn chỉnh kịp thời…
Kết quả mà Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đạt được trong thời gian
qua không thể không nhắc tới vai trò lãnh đạo của người Chánh án. Bởi trước đây đã
qua nhiều thời kỳ, các lãnh đạo khác chưa thể giải quyết dứt điểm vụ việc do các
nguyên nhân chủ quan, khách quan, thậm chí việc xét xử bị chi phối bởi các tác động
từ bên ngoài.
Về vấn đề này, nữ Thẩm phán Bùi Thị Thu Hẳng, công tác tại Tòa án thành
phố cho biết: Về nhậm chức từ tháng 5/2015, Chánh án Phan Văn Khanh đã tổ chức
đổi mới hoàn toàn công tác thụ lý, xét xử các vụ việc theo phương pháp khoa học.
Điển hình như việc đưa công tác tiếp nhận hồ sơ các vụ việc về cơ chế một cửa, từ đó
lãnh đạo đơn vị phân công nhiệm vụ cho các Thẩm phán. Trước đây việc này do từng
Thẩm phán trực tiếp thụ lý hồ sơ giải quyết.
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Hoặc trong các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, người Chánh án đã biết tập
trung trí tuệ của tập thể đơn vị, tham gia đóng góp ý kiến của từng Thẩm phán, thư
ký, từ đó tổng hợp các ý kiến, thống nhất phương pháp giải quyết, chứ không thiên về
quan điểm giải quyết của từng Thẩm phán như trước đây. Qua cách tổ chức giải
quyết này, Tòa án thành phố đã giảm đáng kể các khiếu nại sau xét xử do đương sự
phản ứng việc Thẩm phán kéo dài thời gian, gây khó khăn cho đương sự; giải quyết
không thấu tình đạt lý…
Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ hiện có 6 Thẩm phán, trong đó có 5
Thẩm phán nữ. Năm 2016, Tòa đã thụ lý 547 hồ sơ vụ việc các loại, tăng 75 vụ việc
so với năm 2015; giải quyết xong 486 vụ, đạt tỷ lệ 88,8%; trong đó không có vụ nào
quá hạn theo luật định, có 0,4% án bị hủy, 0,8% vụ án bị sửa.
Nhờ giải quyết dứt điểm những vụ án tồn đọng từ hàng chục năm qua gây bức
xúc trong dư luận xã hội, Tòa án nhân dân thành phố đã lấy lại được niềm tin của
nhân dân trên địa bàn, tin tưởng vào công tác xét xử nghiêm minh, thấu tình đạt lý
đúng quy định của pháp luật.
Với kết quả thực hiện nhiệm vụ trên, năm 2016, có 8 cá nhân thuộc Tòa án
nhân dân thành phố Điện Biên được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng giấy khen
qua các đợt thi đua, 3 cá nhân được công nhận đề tài sáng kiến, 1 cá nhân được đề
nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng bằng khen, 1 cá nhân được đề nghị tặng
danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành. Tập thể đơn vị được đề nghị Chánh án Tòa án tối
cao công nhận tập thể Lao động xuất sắc và Cờ thi đua ngành Tòa án nhân dân.
015. TRUNG THÀNH/ TAND huyện Mường Nhé, Điện Biên: Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ nhờ làm tốt công tác thi đua khen thưởng// http://congly.vn.- Ngày
25/12/2016
Trong năm 2016, nhờ sự đoàn kết của toàn thể các cán bộ, công chức
trong đơn vị cùng với việc xây dựng, phát động được nhiều phong trào thi đua
nên TAND huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao.
Nhận thức được công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, là động
lực, cách thức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm công
tác 2016, lãnh đạo TAND huyện Mường Nhé đã kịp thời triển khai phát động phong
trào thi đua đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị; giao kế hoạch công tác cụ thể
đến từng người, phân công trực tuần theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Qua đó đã tạo động lực cho từng
cá nhân có tinh thần phấn đấu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần
hoàn thành nhiệm chung của đơn vị.
Năm 2016, đơn vị đã phát động 2 đợt thi đua, cụ thể: Đợt 1 từ 1/10/2015 đến
30/3/2016 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngay
từ tháng, quý đầu của năm công tác”; Đợt 2: Từ 1/4/2016 đến 30/9/2016 với chủ đề
“Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; cán bộ, công chức, viên chức TAND
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huyện Mường Nhé thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác năm 2016; lập thành
tích cao nhất chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng
nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2016”.
Trong từng đợt, đơn vị lại chia nhỏ ra nhiều giai đoạn, nội dung thi đua đa
dạng, phong phú, tập trung chủ yếu vào việc giải quyết các loại án đúng tiến độ, nâng
cao chất lượng xét xử. Sau mỗi đợt thi đua, đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm quá
trình thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua để nghị khen thưởng kịp thời, nhân rộng
điển hình tiên tiến, tổng hợp nhiều đợt để khen thưởng cả năm. Kiên quyết chống mọi
biểu hiện thành tích chung chung, thiếu hiệu quả trong công tác thi đua.
Nhờ làm tốt công tác thi đua khen thưởng nên trong năm 2016, TAND huyện
Mường Nhé đã thụ lý và giải quyết 99/99 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Ra quyết định thi
hành 100% các bản án đã có hiệu lực pháp luật; không có án oan sai, tồn đọng hay
quá hạn. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức xét xử lưu động 14 vụ tại các xã, bản vùng
sâu vùng xa của huyện Mường Nhé, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân
tham dự, góp phần tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân
dân, ngăn ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Đồng thời, về các mặt công tác khác của đơn vị như tổ chức Công đoàn, đoàn
thanh niên, phụ nữ đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, động viên cán bộ
công chức xung kích trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát
động; Công tác Hội thẩm nhân dân đã ổn định về số lượng và ngày càng được nâng
cao về chất lượng. Trình độ chuyên môn của các vị Hội thẩm tương đối đồng đều.
Mặc dù điều kiện công tác, đường xá đi lại khó khăn nhưng các vị Hội thẩm đã tham
gia tập huấn nghiệp vụ đầy dủ do Tòa án tỉnh tổ chức. Tổ chức sơ kết, tổng kết công
tác Hội thẩm năm 2016 đúng quy định, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của
Đoàn hội thẩm; công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công thường xuyên
được đẩy mạnh, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; Sử dụng kinh phí thi đua khen thưởng
đúng quy định.
Qua tổng kết công tác bình xét thi đua, đơn vị đã có 8/9 công chức đạt danh
hiệu Lao động tiên tiến; 2 đồng chí được công nhận sáng kiến cấp cơ sở là Giàng A
Bách và Hoàng Văn Phong, trong đó đồng chí Hoàng Văn Phong đề nghị công nhận
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhờ đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả thụ lý và
giải quyết, xét xử các vụ án hôn nhân gia đình” đạt chất lượng tốt.
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế,
lãnh đạo TAND huyện Mường Nhé đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức
trong đơn vị tập trung thực hiện các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm
như: Tiếp tục xây dựng đơn vị đạt "Tập thể Lao động xuất sắc", xét xử và giải quyết
án đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký; kiên quyết không để án tồn đọng kéo dài, không để
oan sai; phấn đấu hơn 90% công chức đạt lao động tiên tiến; giải quyết án hình sự đạt
96% trở lên; dân sự đạt 90% trở lên; giải quyết 100% các hồ sơ đề nghị áp dụng biện
pháp xử lý hành chính tại Tòa án; 100% các bản án có hiệu lực đều được thi hành
nghiêm túc, đúng quy định. Tổ chức 10 phiên tòa xét xử lưu động trở lên tại những
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điểm và khu dân cư nơi xảy ra tội phạm nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật cho nhân dân, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
016. THANH SƠN/ Bắt 2 vụ ma túy tại khu vực biên giới// Gia đình & xã hội.Số 148.- Ngày 9/12/2016 - Tr.13
Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) cho biết đã phát
hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn. Theo đó, khoảng 14h ngày
5/12, tại khu vực bản Na Ư (xã Na Ư, huyện Điện Biên), Đội Kiểm soát phòng,
chống ma túy phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Tây Trang và Phòng Phòng
chống ma túy (Bộ đội Biên phòng Điện Biên) tuần tra, phát hiện đối tượng Giàng Thị
Dua (55 tuổi, trú tại bản Tin Lân, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên) đi bộ từ Lào về
Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra tại chỗ, đối tượng Giàng Thị
Dua giao nộp cho tổ công tác 4 bịch hình chữ nhật (có kích thước 18cm x 13cm x
5cm) chứa 120 túi nilon màu xanh, mỗi túi có 200 viên nén màu hồng, ký hiệu WY
(nghi là ma túy tổng hợp). Giàng Thị Dua khai nhận, các viên nén là ma túy tổng hợp
đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng bắt giữ. Đối tượng và tang vật đã
được giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.
017. CHU QUỐC HÙNG/ Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 24.000 viên ma
túy tổng hợp// Tin tức.- Số 292.- Ngày 7/12/2016 - Tr.9
Vào hồi 14 giờ ngày 5/12, tại khu vực bản Na Ư, xã Na Ư (huyện Điện Biên),
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp với Cục Hải quan và Phòng
phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã bắt quả tang
đối tượng Giàng Thị Dua (sinh năm 1961, trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện
Điện Biên) vận chuyển trái phép 24.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện các lực lượng
chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
018. NGÂN HÀ/ Phá vụ vận chuyển 10 bánh Heroin, bắt giữ 6 đối tượng// Pháp
luật Việt Nam.- Số 362.- Ngày 27/12, Tr.10
Sáng 26/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu
dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt giữ
6 đối tượng mua bán, vận chuyển 10 bánh heroin và gần 200 viên ma túy tổng hợp.
Trước đó, lúc 0h15 ngày 24/12, Công an bắt giữ xe máy BKS 24V1 - 2033 đi
từ hướng Điện Biên về Lai Châu do đối tượng Vàng A Na (SN 1994, ngụ tỉnh Điện
Biên) điều khiển làm hoa tiêu cho các đối tượng vận chuyển heroin đi sau.
Khi đang tiến hành kiểm tra xe đi trước, tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt giữ
xe mô tô BKS 24V1 - 12538 do Chu Thị Tưởng (SN 1977) và Dương Văn Liên (SN
1968, đều ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) điều khiển, bên trong ba lô có chứa 10
bánh heroin. Qua đấu tranh mở rộng, Công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Lý A Mua
(SN 1993, ngụ tỉnh Điện Biên) khi đang di chuyển bằng xe khách từ Điện Biên về
Lào Cai là đối tượng đã trực tiếp bán 10 bánh heroin cho Tưởng và Liên.
21

Sau chiến công trên, ngày 25/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai
Châu phát hiện, bắt giữ Lê Đình Đạo (SN 1982, trú xã Mường So, huyện Phong Thổ)
và Lường Thị Ngoan (SN 1985, quê tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển 200 viên ma
túy tổng hợp.
019. Tội phạm ma túy// Nhân dân.- Số 22356.- Ngày 16/12/2016 - Tr.7
* Ngày 15/12, Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra mở rộng vụ mua bán trái
phép chất ma túy số lượng lớn. Theo đó, tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, phòng
PC47 Công an tỉnh Điện Biên bắt Vàng A Minh (SN 1991) trú tại xã Pú Hồng, huyện
Điện Biên Đông, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 66.000 viên ma túy
tổng hợp. Điều tra mở rộng, bắt tiếp đối tượng liên quan là Hạ A Cơ (49 tuổi) trú tại
bản Tông Sơ, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, về hành vi mua bán trái phép chất
ma túy.
* Phòng PC47 Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả
tang đối tượng Trần Mỹ Hạnh (24 tuổi) trú tại phường Thanh Bình, TP Điện Biên,
tỉnh Điện Biên, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hai
bánh hê-rô-in.
020. HÀ CƯỜNG - MINH ĐỨC/ Xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc vẫn gặp
khó// Tin tức.- Số 306.- Ngày 23/12/2016 - Tr.13
Năm 2013, Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”
với mục tiêu là xóa mù chữ cho 1,2 triệu người trong độ tuổi từ 15-60, nâng tỷ lệ
biết chữ đạt 98%.
Đối với 14 tỉnh miền núi, biên giới có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn (Cao
Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Kon Tum,
Gia Lai, Ninh Thuận, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh), việc xóa mù phải đạt 90%.
Tuy nhiên, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở độ tuổi trên 15 không biết
đọc, biết viết hiện vẫn ở mức 21%. Ông Đoàn Trần Hiệp, Chánh Văn phòng Sở
GDĐT tỉnh Điện Biên cho biết, nguyên nhân của tình trạng này là việc ban chỉ đạo
phổ cập giáo dục cấp xã, nhất là những xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn; chưa thực
sự quan tâm đến công tác xóa mù chữ. Do đó, ở các xã này số lượng người mù chữ,
tái mù chữ vẫn còn cao.
Tại tỉnh Lai Châu, qua thực tế ghi nhận tại một số địa phương cũng thấy thực
tế, công tác xóa mù cũng không đạt được hiệu quả như yêu cầu của Đề án đặt ra. Tỷ
lệ người mù chữ ở vùng đồng bào DTTS Mảng, La Hủ vẫn rất lớn. Trao đổi với
chúng tôi, cô giáo Lý A Hơn, dân tộc Hà Nhì, giảng dạy tại bản Nậm Củm, xã Bum
Nưa, huyện Mường Tè chia sẻ: Việc xóa mù cho đồng bào DTTS là hết sức cần thiết,
song nếu cứ huy động người dân đến lớp học cho đủ sĩ số thì không đem lại kết quả.
Điều quan trọng là học phải đi đôi với hành, vì trong số những người không biết chữ
cũng có không ít người từng đi học. Song học mà không thường xuyên sử dụng đến
chữ viết, thì tái mù là điều dễ hiểu.
22

021. KK/ 46 HS tham dự Kỳ thi HSG quốc gia// Giáo dục và thời đại.- Số 305.Ngày 21/12/2016 - Tr.7
Sở GD&ĐT vừa tổ chức gặp mặt động viên các thầy, cô giáo giảng dạy và các
em HS trong đội tuyển tham dự Kỳ thi HSG quốc gia các môn văn hóa lớp 12, năm
học 2016 - 2017.
Năm nay, tỉnh Điện Biên có 46 HS tham gia; Trong đó, Trường THPT chuyên
Lê Quý Đôn 45 HS, Trường PTDTNT THPT tỉnh 1 HS. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3
ngày (từ 6-8/1/2017), với 8 môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa, Ngoại Ngữ. 5
năm trở lại đây, riêng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 103 HS đã đoạt giải
trong Kỳ thi HSG quốc gia các môn văn hóa.
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