Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 04/2022
001. TRƯỜNG DŨNG/ Tư lệnh Quân khu làm việc với UBND tỉnh Điện Biên//
Quân Khu 2.- Số 1182 kỳ 4 tháng 4- 2022.- Ngày 28/4/2022 - Tr.1+2
Ngày 19 - 4, đoàn công tác của Quân khu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh
Điện Biên về giải quyết đất quốc phòng tại một số đơn vị trực thuộc Quân khu đóng
quân trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu và đồng
chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đồng chủ trì buổi làm việc. `
Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị xin thu hồi một phần đất
quốc phòng của Trung đoàn 82, Kho K79 để thực hiện dự án khu vực sông Nậm Rốm
và xử lý tuyến Quốc lộ 4H đi qua đất quốc phòng do Đoàn KT- QP 379 đang quản lý,
sử dụng.
Tư lệnh Quân khu nhất trí, đồng thuận với UBND tỉnh Điện Biên việc thu hồi
một phần đất quốc phòng thuộc doanh trại Trung đoàn 82, Kho K79 theo phương án
2 bên đã thống nhất tại thực địa. Tư lệnh Quân khu đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ
đạo cơ quan chức năng của tỉnh, phối hợp với các cơ quan Quân khu thống nhất
phương án, báo cáo Bộ Quốc phòng cho chủ trương đồng thuận. Về nội dung xử lý
tuyến Quốc lộ 4H, đoạn đi qua đất quốc phòng do Đoàn KT- QP 379 quản lý, sử
dụng, Quân khu thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên trong việc bàn
giao và tiếp nhận quỹ đất . Quân khu sẽ báo cáo, đề xuất sớm với Thủ trưởng Bộ
Quốc phòng xem xét, quyết định.
Trong chuyến công tác, Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác tiến hành kiểm tra
kết quả triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai biên giới Pom
Lót – Núa Ngam – Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên và kiểm tra toàn diện Kho K79, Cục
Kỹ thuật Quân khu.
002. Thành Trung/ Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kiểm tra công tác tại Công an
tỉnh Điện Biên// Công an nhân dân.- Số 6110.- Ngày 20/4/2022 - Tr.3
Ngày 19/4, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn
Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo một số Cục
thuộc Bộ Công an đã đến kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Điện Biên.
Cùng làm việc với đoàn có đồng chí Lò Văn Tiến, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo một số phòng
nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Điện Biên Phủ và Công an huyện Điện Biên.
Qua 1 năm thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy
và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh
trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban
hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền về
PCCC, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng sở, ban, ngành và UBND các cấp.
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Đã kết hợp triển khai có hiệu quả 2 mô hình về đảm bảo ANTT trên địa bàn
gắn với công tác PCCC; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH bằng
nhiều thứ tiếng phù hợp với từng vùng đồng bào dân tộc sinh sống; chú trọng lập hồ
sơ điều tra cơ bản về công tác PCCC; quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn
kỹ năng thoát hiểm và PCCC, CNCH.
Đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời hỗ trợ hơn 5.000 nhà ở, hộ gia
đình kết hợp sản xuất kinh doanh mở lối thoát nạn thứ 2; thường xuyên tiến hành
kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng PCCC tại cơ sở, củng cố gần
1.500 tổ dân phòng PCCC cấp cơ sở, qua đó góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH tại
địa phương.
Thực hiện Cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, TTXH dịp lễ 30/4,
01/5, mùa du lịch hè 2022 và bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, trong
3 ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện lập bản 276 trường hợp vi
phạm, tạm giữ 78 phương tiện, xử phạt trên 91 triệu đồng; phát hiện bắt giữ 5 vụ, 5
đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 350 gam heroin và 45 gam ma túy tổng hợp.
Sau khi nghe báo cáo tại Công an tỉnh Đoàn công tác Thứ trưởng Nguyễn Văn
Long đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra công tác xây dựng mô hình tự quản về
ANTT tại địa bàn phường Tân Thanh. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao mô hình tự
quản về ANTT tại phường đồng thời đồng chí yêu cầu Công an tỉnh Điện Biên tiếp
tục duy trì, phát huy hiệu quả mô hình này để củng cố thế trận ANND để mỗi tổ dân
phố là 1 pháo đài, mỗi người dân là 1 chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tội phạm,
phát hiện những vẫn đề còn tồn tại, kiến nghị với các cấp những giải pháp khắc phục
kịp thời.
Thăm CBCS phòng Cảnh sát PCCC và CHCN đồng chí Thứ trưởng đề nghị
lãnh đạo CBCS phải thường xuyên duy trì bảo dưỡng các phương tiện thiết bị để bảo
đảm phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác khi có tình huống cháy đột xuất bất ngờ xảy
ra; đồng thời đồng chí cũng đánh giá cao công tác tổ chức sinh hoạt và đời sống cho
CBCS lực lượng thường xuyên tham gia ứng trực, thường trực tại đơn vị phục vụ
nhiệm vụ chiến đấu thường xuyên.
Chương trình công tác của đoàn sẽ tiếp tục nội dung kiểm tra kết quả thực hiện
cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH trên địa bàn tỉnh Điện Biên vào sáng ngày
20/4/2022.
003. Nắm chắc tư tưởng, quan tâm động viên kịp thời// MẠNH TƯỜNG - THÀO
SỀNH// Quân khu 2.- Số 1181 kỳ 3 tháng 4-2022.- Ngày 21/4/2022 - Tr.1+4
Năm nay, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tiếp nhận, quản lý,
huấn luyện 250 chiến sĩ mới (CSM) đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh
Điện Biên. Trong đó, CSM người dân tộc thiểu số chiếm hơn 95%, chiến sĩ đã
lập gia đình chiếm gần 30%, nhiều đồng chí có hoàn cảnh rất khó khăn. Từ đặc
điểm ấy đặt ra cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp trung đoàn những đặc thù
riêng trong quản lý, huấn luyện bộ đội, để giúp CSM vững tư tưởng, tham gia
học tập huấn luyện dành kết quả cao.
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Buổi kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK, bài 1 vừa kết thúc, Binh nhất
Sùng A Dinh thuộc Trung đội 10, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 là một
trong những chiến sĩ vinh dự được nhận “hoa bắn giỏi”. Mải mê ngắm “hoa bắn giỏi”
được chính trị viên đại đội cài lên ngực áo, Sùng A Dinh thầm cảm ơn cán bộ đơn vị
đã nhiệt tình hướng dẫn, uốn nắn cho em từng cử động, động tác từ những buổi chập
chững làm quen với súng đạn đầu tiên. Binh nhì Sùng A Dinh chia sẻ: “Bông hoa bắn
giỏi này, tôi dành tặng các anh cán bộ trung đội, đại đội đã giúp tôi có được kết quả
bắn như hôm nay. Tôi cũng xin gửi tặng vợ, con ở quê, những người luôn bên cạnh,
sẻ chia để tôi luôn an tâm luyện rèn”.
Còn Vàng A Hử, chiến sĩ người dân tộc Mông, quê ở bản Ta Ham, xã Pa Tần,
huyện Nậm Pồ, Điện Biên cũng không giấu nổi cảm xúc chộn rộn từ lúc A Hử được
thông báo kết quả bắn. Giành điểm giỏi ngay từ loạt bắn thứ 2 buổi kiểm tra bắn đạn
thật, Vàng A Hử hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện tốt hơn nữa, xứng đáng
với tình cảm và sự quan tâm của cán bộ đơn vị dành cho em.
Theo chia sẻ của Trung uý Mùa A Bẩy, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 1,
Binh nhì Sùng A Dinh, Vàng A Hử chỉ là 2 trong số gần 80 chiến sĩ người dân tộc
thiểu số Đại đội 4 đang quản lý, huấn luyện. Trong khi, Sùng A Dinh đã có vợ và 3
con, gia đình A Dinh đã ra ở riêng, cuộc sống thiếu thốn, thì Vàng A Hử cũng có
hoàn cảnh khó khăn, khi cả bố, mẹ đẻ em đều đã mất. Vàng A Hử hiện đang ở với gia
đình người anh trai.
Anh Bẩy cho rằng, chiến sĩ lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn khi mới vào môi
trường mới thường có nhiều biểu hiện thiếu tập trung, thời gian đầu tham gia học tập
rèn luyện kết quả không cao. Để giúp anh, em ổn định tư tưởng, một mặt đội ngũ cán
bộ trung đội, đại đội thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng
chiến sĩ; mặt khác đơn vị tạo điều kiện cho chiến sĩ gọi điện hỏi thăm vợ, con bằng
điện thoại được trang bị vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đại đội, tiểu đoàn còn tổ chức nhiều
hoạt động văn nghệ, thể thao mang đặc trưng vùng cao, giúp chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ
gia đình, quê hương.
Tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, cùng cơ quan Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Trung
đoàn 741 thường xuyên phân công cán bộ tham dự Ngày chính trị, văn hoá, tinh thần
và Ngày pháp luật hằng tháng ở đơn vị huấn luyện CSM. Đơn vị dành nhiều thời gian
trực tiếp đối thoại, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng để kịp thời giải đáp, tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc cho bộ đội. Từ những việc làm thiết thực đó, CSM thấy
được sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị dành cho bản thân, gia đình để ra sức
phấn đấu, rèn luyện.
Trung tá Thào A Sềnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 741 chia sẻ: Khi cán
bộ gần gũi, trò chuyện, hỏi thăm gia đình, vợ, con chiến sĩ, anh em sẽ thổ lộ nhiều
câu chuyện riêng tư với cán bộ. Anh Sềnh kể lại, ngày đầu nhập ngũ về đơn vị, chiến
sĩ Vừ A Thắng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, quê xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
(Điện Biên) tư tưởng chưa ổn định. Vừ A Thắng lên gặp riêng tôi trình bày hoàn cảnh
và xin được về mấy ngày thăm vợ con ở quê. Nắm được tâm tư ấy, tôi trò chuyện,
giải thích cho Vừ A Thắng hiểu rõ quy định của quân đội và đơn vị, đồng thời
khuyên em ổn định tư tưởng. Kết quả học tập, rèn luyện thật tốt, đó mới là điều mà
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vợ, con em vui mừng nhất. Vừ A Thắng nhận thức ra và an tâm luyện rèn. Tôi giao
nhiệm vụ cho đồng chí chính trị viên Đại đội 3 tiếp tục gặp gỡ, động viên giúp Vừ A
Thắng vượt qua khó khăn.
Nắm chắc, phân loại chất lượng chính trị tư tưởng CSM ngay từ khi nhập ngũ
về đơn vị; cán bộ các cấp dành nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư,
tình cảm, nguyện vọng bộ đội; phối hợp với Ban CHQS cấp huyện kịp thời nắm, tháo
gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc nơi hậu phương chiến sĩ… là những biện pháp
hiệu quả trong quản lý, giáo dục, rèn luyện CSM mà Trung đoàn 741 áp dụng, thực
hiện nhiều năm nay.
Thượng tá Lương Tiểu Thuyết, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 741 cho biết:
“Chiến sĩ đã lập gia đình thường có nhận thức, hành động chín chắn hơn so với đồng
đội, song nhiều đồng chí cũng có những tâm tư riêng. Trung đoàn thường sắp xếp anh
em làm Tổ trưởng tổ 3 người để phát huy vai trò gương mẫu của người anh trong tổ.
Đơn vị chỉ đạo các tổ chức đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn
nghệ, thể dục thể thao, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi gắn kết tình cảm cán –
binh, tạo động lực để CSM phấn đấu dành kết quả cao trong các nội dung huấn
luyện”.
004. TRẦN HÀO - HOÀNG HÀ/ Sức trẻ ở “Tám hai”// Quân khu 2.- Số 1181 kỳ
3 tháng 4-2022 .- Ngày 21/4/2022 - Tr.4
Đến Trung đoàn 82 chúng ta bắt gặp điều vừa quen, vừa lạ. Vẫn là cơn gió
chuyển mùa quyện trong làn sương mờ bảng lảng, vẫn là không khí sôi sục của
những ngày tháng Tư lịch sử. Nhưng còn thấp thoáng đâu đó bóng dáng cán bộ,
chiến sĩ bên những bồn hoa, thảm cỏ, kệ sách. Và chúng tôi nhận thấy cán bộ,
chiên sĩ nơi đây đang làm công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn.
Đón chúng tôi ngay từ cổng chính doanh trại, vén lớp khẩu trang vải mầu xanh
quân đội, Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở
Trung đoàn 82 bật mí: Các đồng chí thấy đấy, đơn vị đang làm mọi công tác chuẩn bị
để tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn nhiệm kỳ mới. Cùng với xung kích thực
hiện nhiều nhiệm vụ, thời điểm trước khi đại hội diễn ra các tổ chức đoàn tập trung
làm công tác chuẩn bị hướng về ngày hội. Chỉ tay về phía tấm băng rôn đỏ thắm được
treo trang trọng dọc theo trục chính dẫn vào doanh trại đơn vị, anh Thịnh giới thiệu:
Toàn bộ băng rôn, khẩu hiệu mới chào mừng đại hội đều tự tay cán bộ, đoàn viên đơn
vị cắt, dán, trang trí. Tuy không đẹp, không thẳng như những khẩu hiệu in phun,
nhưng đó đều là sản phẩm từ sự sáng tạo, tâm huyết của bộ đội.
Hướng mắt về khu vực hội trường, phòng truyền thống của trung đoàn, chúng
tôi bắt gặp những chàng lính trẻ, tuổi mười tám, đôi mươi cùng mải mê cắt dán, trang
trí ma két, chuẩn bị gian trưng bày sách, báo tường, bảng ảnh, mô hình học cụ, sản
phẩm tăng gia của các đơn vị, cũng như nhiều tấm Bằng khen, Giấy khen, thành tích
của Đoàn cơ sở trung đoàn trong suốt nhiệm kỳ qua. Không khí buổi làm việc nghiêm
túc, nhưng không kém phần sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ tập trung, hào hứng để có những
sản phẩm chào mừng đại hội đẹp nhất.
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Tìm hiểu được biết, để chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 82
thật nhiều ý nghĩa, thiết thực nhất, thời gian qua các liên chi đoàn tổ chức xây dựng
được 8 công trình thanh niên, 13 phần việc ý nghĩa, Đoàn cơ sở xây dựng công trình
thanh niên của tuổi trẻ, tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cán bộ, ĐVTN trong
giờ nghỉ, ngày nghi, đồng thời tạo cảnh quan, môi trường văn hóa lành mạnh trong
đơn vị. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn trong toàn Đoàn cơ sở cũng thường xuyên đẩy
mạnh các hoạt động ngoại khóa: Tổ chức thi tìm hiểu, tọa đàm, viết bài tuyên truyền,
phản ánh về các hoạt động của tuổi trẻ trung đoàn thi đua hướng về đại hội. Các mô
hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo; các tập thể, cá nhân điển hình đều được
truyền thanh nội bộ kịp thời thông tin đến cán bộ, ĐVTN.
Bên cạnh đó, thời gian qua tuổi trẻ đơn vị đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực
hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ
đội Cụ Hồ”. Các tổ chức đoàn lấy đội ngũ cán bộ đoàn và ĐVTN làm lực lượng nòng
cốt, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thi đua lập nhiều thành tích mới.
Trao đổi với Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, chúng tôi được biết: Hướng tới Đại hội
đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn 82, các tổ chức đoàn xung kích thực hiện nhiều việc
mới, việc khó, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Đồng thời
cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện tốt nhất, quan tâm, động viên tuổi trẻ
trung đoàn tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.
Với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, cán bộ, ĐVTN Trung đoàn 82 đang phát
huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, để góp phần vào thành công của Đại hội
đại biểu Đoàn cơ sở Trung đoàn nhiệm kỳ mới và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày
thành lập Trung đoàn.
005. ĐÀO DUY TUẤN/ Hiệu quả dự án cụm bản Ma Thì Hồ// Quân đội nhân
dân.- Số 21913.- Ngày 14/4/2022 - Tr.6
Đứng chân trên địa bàn một số huyện khó khăn của tỉnh Điện Biên và Lai
Châu, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong những năm qua,
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 379, Quân khu 2 đã có nhiều việc làm thiết
thực giúp người dân vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Những năm trước đây, khu vực các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé
(tỉnh Điện Biên) và huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) nơi Đoàn KTQP 379 đứng chân,
tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm còn nhiều khó khăn; thời
tiết khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên tai như cháy rừng, lũ lụt, gây ảnh hưởng
lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Đặc biệt, tình trạng di cư tự do, truyền đạo
trái phép, buôn bán phụ nữ và hàng cấm qua biên giới diễn ra khá phức tạp.
Bằng trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 379 luôn kiên trì, gần
dân bám bản, thực hiện “4 cùng” với bà con, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng
nói tiếng đồng bào, qua đó đã làm thay đổi tư duy nếp nghĩ, xóa bỏ nhiều hủ tục, xây
dựng cuộc sống mới. Đến nay, 100% các xã có điện lưới và đường ô tô vào đến trung
tâm... giúp đồng bào các dân tộc phần nào vơi đi những khó khăn vất vả, trong đó
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điển hình là dự án cụm bản Ma Thì Hồ (bao gồm các bản: Hồ Chim 1, Hồ Chim 2,
Huổi Quang, Huổi Quang 1), trên địa bàn xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà.
Những năm trước, cụm bản Ma Thì Hồ là địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn,
nhất là về hệ thống cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội, như đường giao
thông, trường mần non, bể nước sạch, thủy lợi, nhà văn hóa... vì thế nhiều người dân
muốn di cư đi nơi khác ở. Là những người thường xuyên gần dân bám bản, lãnh đạo,
chỉ huy Đoàn KTQP 379 luôn trăn trở suy nghĩ làm sao để tháo gỡ những khó khăn,
làm tuyến đường nối liền từ quốc lộ 4D vào cụm bản Ma Thì Hồ dài gần 13km giúp
người dân đi lại thuận lợi sớm ngày nào tốt ngày đó. Từ đó, Đảng ủy đoàn đã họp bàn
và quyết định chỉ đạo khảo sát thực địa, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công; đội ngũ
cán bộ chuyên môn của đoàn nhiều ngày lăn lộn, cùng cán bộ địa phương đo đạc,
thống nhất báo cáo cấp trên phê duyệt để triển khai thực hiện.
Sau khi được các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, các nhà thầu đã tập
trung triển khai làm đường. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, sau hơn một năm
thi công, tuyến đường và các công trình dân sinh khác đã hoàn thành trong niềm vui
khôn tả của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 379 và bà con dân bản. Cô giáo Hoàng Thị
Kim Loan là người có thâm niên dạy trẻ lâu nhất ở Trường Mầm non Ma Thì Hồ và
cũng là người thường xuyên đi bộ trên đoạn đường này, chia sẻ: “Trước đây cứ nhắc
đến tuyến đường này thì không chỉ giáo viên chúng tôi mà người dân nơi đây đều hãi
vì đường trơn trượt, “ổ trâu, ổ gà” rất nhiều. Cũng vì thế mà tỷ lệ học sinh đến trường
đạt thấp, tình trạng trẻ bỏ học diễn ra khá phổ biến. Kể từ ngày có con đường mới do
cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 379 giúp đỡ, thực sự đã làm thay đổi vùng đất biên
cương heo hút này”.
Đi trên con đường bê tông phẳng phiu, uốn lượn quanh các dãy núi, ông Thào
A Páo, Trưởng bản Huổi Quang 1 khoe với chúng tôi: “Trong gần hai năm qua, kể từ
khi con đường này được đưa vào sử dụng, đời sống của bà con đã phát triển hơn rất
nhiều. Có đường rộng, xe tải nhỏ và ô tô con đi lại dễ dàng nên việc mua bán, trao đổi
hàng hóa của người dân cũng thuận tiện hơn so với trước đây”.
Không chỉ giúp đồng bào làm đường đi lại, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 379
còn giúp người dân các công trình dân sinh khác. Chúng tôi đến bản Ma Thì Hồ 2, xã
Ma Thì Hồ đúng lúc một số bà con đến bể lấy nước về dùng. Ai nấy đều lộ rõ niềm
vui vì được bộ đội Đoàn KTQP 379 lo cho có nước sạch về tận bản, không còn cảnh
thiếu nước sinh hoạt như trước. Nước được lấy từ các khe suối, dẫn về bể lọc và chảy
đến các bể nhỏ cho bà con dùng. Kể từ đó một số bà con không còn tư tưởng chuyển
chỗ ở nữa mà yên tâm trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế tại địa phương.
Trao đổi với chúng tôi, ông Mùa A Dơ, Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ cho
biết: “Bộ đội Đoàn KTQP 379 đã giúp đỡ bà con địa phương rất nhiều. Đường giao
thông, trường mầm non hay bể nước sạch đó là những công trình rất thiết thực giúp
bà con nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ của đoàn còn
giúp bà con thay đổi tư duy, nếp nghĩ sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi, coi bà con như người
thân, coi vùng đất này như quê hương thứ hai của mình. Dự án cụm bản Ma Thì Hồ
có ý nghĩa chính trị-xã hội đặc biệt quan trọng, đã giúp bà con ổn định đời sống, tập
trung lao động, sản xuất xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc".
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006. TUỆ PHƯƠNG/ Nâng cao chất lượng đối ngoại nhân dân// Đại đoàn kết.Số 112.- Ngày 22/4/2022 - Tr.5
“Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, hoạt
động đối ngoại nhân dân ở cực tây Tổ quốc, nơi một con gà gáy 3 nước cùng
nghe đã có nhiều hoạt động đổi mới thiết thực, cụ thể, góp phần quan trọng vào
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Đó là khẳng định của ông Lò Văn
Mừng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên
với Báo Đại Đoàn Kết.
PV: Thưa ông, trong công tác Mặt trận, hoạt động đối ngoại nhân dân luôn
được tỉnh Điện Biên coi trọng. Xin ông cho biết kết quả nổi bật trong công tác đối
ngoại nhân dân của tỉnh đạt được thời gian qua?
Ông LÒ VĂN MỪNG: Điện Biên có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đảm
bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.
Trước bối cảnh thế giới có nhiều biến động vì dịch bệnh, tỉnh Điện Biên đã có những
ứng xử linh hoạt trong công tác đối ngoại và có những cách thức để đưa hoạt động
đối ngoại, kinh tế đối ngoại có chiều sâu hơn. Đặc biệt là nắm chắc lợi ích, giữ vững
được môi trường, cục diện hữu nghị, xác định “giúp bạn là giúp mình”. Ngoài ra, tỉnh
cũng chú trọng việc tăng cường giao lưu nhân dân, chú trọng các hoạt động ngoại
giao văn hóa lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm...
Trong những năm qua, Tỉnh ủy Điện Biên đã luôn tạo điều kiện để MTTQ và
các tổ chức thành viên duy trì các mối quan hệ đối ngoại nhân dân với các nước có
chung đường biên giới, kể cả nước bạn Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tuy
nhiên, thời gian qua, nhất là năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn
biến phức tạp thì mọi chương trình, kế hoạch đi thăm đoàn hay đi giao lưu, đối ngoại
theo đoàn giữa hai bên phải dừng lại. Cho nên một số hoạt động chỉ có thể thăm hỏi
thông qua thư thăm hỏi, thư chúc mừng nhân ngày lễ trọng của hai bên.
Ngoài ra, trong bối cảnh dịch Covid-19, hai bên đều động viên và có lời thăm
hỏi, ủng hộ tài chính, vật tư y tế để hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch.
Bà con nhân dân vùng giáp biên cũng thường xuyên có mối quan hệ gắn bó để cùng
nhau giữ gìn, bảo vệ khu vực biên giới thật sự đoàn kết, gắn bó, tạo điều kiện cho
nhau thăm thân cũng như phát triển kinh tế - xã hội.
Tỉnh Điện Biên nằm ở ngã ba biên giới, tiếp giáp với 2 nước bạn Lào và tỉnh
Vân Nam (Trung Quốc), với đặc thù như vậy thì các hoạt động đối ngoại nhân dân
của tỉnh có điểm gì khác so với những địa phương khác, thưa ông?
- Tỉnh Điện Biên có những khác biệt rất lớn với những tỉnh có chung đường
biên giới khác, đó là tỉnh tiếp giáp với cả 2 nước. Với đặc thù là tỉnh cực Tây, địa
hình khó khăn, phức tạp, giao thông đi lại khó khăn cho nên việc tổ chức các hoạt
động có nhiều hạn chế nhất định. Nhưng những khó khăn đó càng giúp chúng tôi tăng
cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, gắn bó giữa địa phương 3 bên, kể cả Việt - Lào
và Việt - Trung. Chúng tôi cũng thường xuyên giữ mối liên hệ để thấu hiểu, chia sẻ
những vấn đề khó khăn và những vấn đề hai bên quan tâm để tuyên tuyền cho nhân
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dân thực hiện tốt hơn hiệp định quản lý biên giới, để nhân dân cùng tham gia, giữ gìn
môi trường hòa bình, tránh vấn đề phức tạp ở khu vực này.
Vậy hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian tới sẽ được triển khai như
thế nào, thưa ông?
- Theo chương trình, kế hoạch hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ phê duyệt
chương trình kế hoạch đoàn ra, đoàn vào, đối ngoại của nhân dân để thông qua Mặt
trận và các tổ chức thành viên. Ngoài ra, còn có các hoạt động của các huyện biên
giới. Nếu như không có dịch Covid-19 thì mọi hoạt động diễn ra thường niên rất sôi
nổi, có nhiều hoạt động phong phú, làm giàu thêm truyền thống đoàn kết của hai bên.
Đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc,
những vấn đề hai bên cùng quan tâm về lĩnh vực của mình để giúp tỉnh ngày càng
phát triển tốt hơn.
Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng phê duyệt kế hoạch đoàn ra, đoàn
vào, kể cả đoàn của tỉnh cũng như đoàn cấp cao, đoàn của các sở, ngành. Hàng năm,
MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận đều có kế hoạch để trên cơ sở đó tỉnh có
kế hoạch bố trí kinh phí cũng như điều kiện, nội dung công việc đối với các bạn Lào.
Hiện nay, đã có một đoàn của Sở Công thương tỉnh Điện Biên tổ chức hội chợ xúc tiến
thương mại bên Lào. Năm 2022, các hoạt động đối ngoại sẽ trở lại bình thường.
Trân trọng cảm ơn ông!
007. Hà Linh/ Điện Biên Phủ - Thành phố tuổi 30 “căng tràn” sức sống nơi cuối
trời Tây Bắc// Giáo dục và Thời đại.- Số 90.- Ngày 15/4/2022 - Tr.7
Vượt qua những đổ nát của chiến tranh, nơi cuối trời Tây Bắc hôm nay có một
thành phố trẻ đang căng tràn sức sống của tuổi 30…
Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố
Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đang háo hức, sôi nổi các hoạt động thi đua chào
mừng 30 năm thành lập (18/4/1992 - 18/4/2022). Nhân dịp này, thành phố trẻ cũng
vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Ngược thời gian về 30 năm trước, ngày 18/4/1992, Hội đồng Bộ trưởng đã ban
hành Quyết định số 130/QĐ-HĐBT, thành lập thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai
Châu (nay là Điện Biên). Đến năm 2003, thị xã được công nhận là đô thị loại III và
chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.
Đến Điện Biên Phủ hôm nay, nhiều du khách vẫn không khỏi xúc động trước
những chứng tích lịch sử hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm
châu” một thời. Hiện nay, thành phố đang nỗ lực phát huy tốt giá trị này phục vụ phát
triển du lịch - ngành kinh tế được xác định là mũi nhọn của địa phương.
Nhờ xác định đúng hướng đi bằng việc phát huy giá trị tiềm năng, thế mạnh nên
kinh tế - xã hội của một thành phố miền núi đã có sự phát triển vượt bậc. Năm 2021,
tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ thành phố đạt 6.379 tỷ đồng, tăng 14,8 lần so
với năm 2003. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.315 tỷ đồng, tăng 605,4 lần so với năm
1993. Sản lượng lương thực có hạt đạt 18.891 tấn, tăng 14,2 lần so với năm 2003.
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Chất lượng đời sống người dân được nâng lên rõ rệt sau 3 thập niên về cả vật
chất và tinh thần. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm từ 50% (năm 1993)
xuống hiện chỉ còn 1,79% (năm 2021). 100% dân số được dùng điện; 100% phường,
xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, được phủ sóng phát thanh truyền hình, có nhà văn
hóa…
Xác định, “Giáo dục là then chốt”, thành phố đã dành sự quan tâm ưu tiên hàng
đầu trong lãnh, chỉ đạo và đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở. Hiện nay, địa phương tiếp
tục duy trì vững chắc và nâng cao tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5
tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ III, phổ cập giáo dục xóa
mù chữ mức độ II tại 12/12 xã, phường.
Bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng. Đặc biệt là các Dự án: Đường 60m, Hạ
tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m, Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,
Thành phố Điện Biên Phủ và những điểm tái định cư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Qua đó tạo động lực và thay đổi to lớn diện mạo của đô thị.
Với sự đầu tư, phát triển vượt bậc về giao thông đã góp phần rút ngắn thời gian
di chuyển từ Điện Biên Phủ đến Hà Nội và các tỉnh. Đặc biệt, Dự án cải tạo, mở rộng
Cảng Hàng không Điện Biên, cùng việc mở thêm đường bay thẳng với Thành phố Hồ
Chí Minh đã mở ra nhiều cơ hội cho thành phố trẻ. Nhất là trong phát triển du lịch và
thu hút đầu tư.
Hành trang sau 30 năm, Điện Biên Phủ được ví như “con tàu với cánh buồm
căng gió”. Nhất quán quan điểm của Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc địa
phương đang “đồng lòng”, quyết tâm phấn đấu để đến năm 2025 thành phố sẽ cơ bản
đạt tiêu chí đô thị loại II và sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ
của vùng Tây Bắc.
008. Hà Khánh/ Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) kỷ niệm 30 năm
thành lập// Quân đội nhân dân.- Số 21917.- Ngày 18/4/2022 - Tr.2
Ngày 17-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (18-41992/18-4-2022) và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.
Trong 30 năm xây dựng và phát triển, thành phố Điện Biên Phủ đã vượt qua
nhiều khó khăn, đạt thành quả trên mọi lĩnh vực, nổi bật là: Kinh tế liên tục phát triển
nhanh, giai đoạn 1992-2000 tăng trưởng bình quân 12%, từ năm 2000 đến nay tăng
trưởng hơn 13%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.064.000 đồng năm 1993 lên
55.000.000 đồng năm 2021; lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ tăng bình quân
16%/năm, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; tái cơ cấu
ngành nông nghiệp gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đã đạt được những kết quả toàn diện và thiết thực, thành phố có 4/5 xã đạt chuẩn
nông thôn mới…
009. NGUYỄN TIẾN ĐẠT/ Quyết tâm xây dựng huyện Mường Ảng phát triển
bền vững// Nhân dân.- Số 24260.- Ngày 1/4/2022 - Tr.6
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Được thành lập theo Nghị định 135/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính
phủ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính các xã và đổi tên thị trấn Mường
Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo để thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên,
ngày 1/4/2007 huyện Mường Ảng chính thức đi vào hoạt động, với 44.320 ha
diện tích tự nhiên, 37.077 nhân khẩu, 10 đơn vị hành chính.
Ngày mới thành lập, Mường Ảng có rất nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, hệ
thống giao thông nội huyện; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 68,53%; trình độ dân trí còn hạn
chế, không đồng đều; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trang thiết bị, phương
tiện làm việc còn thiếu; tình hình an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp...
Nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, trong mỗi kỳ đại hội, Đảng bộ, chính
quyền huyện Mường Ảng đã đề ra Nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát với tình
hình thực tế từng giai đoạn, thời kỳ cụ thể. Cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm
vượt qua khó khăn và sự chủ động, sáng tạo thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, sau
15 năm thành lập, Mường Ảng có nhiều đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân các dân tộc được cải thiện trên tất cả các lĩnh vực.
Kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, phát triển năm sau cao hơn năm
trước; thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, đến nay đạt gần 30 triệu đồng/
người/năm (gấp 6,4 lần so với khi mới thành lập); cơ cấu kinh tế từng bước chuyển
dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy tiềm năng lợi thế tự nhiên và điều kiện
kinh tế-xã hội để tạo các vùng trọng điểm phát triển kinh tế như: Cây ăn quả, cà-phê,
mắc ca... Hệ thống điện, đường, trường, trạm tại các xã được đầu tư đồng bộ, đến nay
100% số xã trong huyện có đường ô-tô, giao thông nông thôn được mở rộng tới từng
bản; 100% số xã có điện quốc gia, 94,1% số bản được sử dụng điện lưới quốc gia,
hơn 95% số hộ có điện; 100% số xã có thông tin liên lạc. Các cơ sở trường học, bệnh
viện, trạm y tế xã được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa; cơ sở vật chất toàn
xã hội, nhất là các xã đã được đầu tư khang trang hơn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện
bình quân hằng năm giảm 6,3%/ năm, hiện nay theo chuẩn nghèo mới giai đoạn
2021-2025 giảm còn 38,06% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm còn
26,19%).
Tập trung nguồn vốn đầu tư giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, ưu
tiên nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm đem lại hiệu quả kinh tếxã hội. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ
thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đặc biệt có sự cố gắng, quyết liệt của tập thể
UBND huyện và các phòng, ban trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình,
dự án với phương châm “lấy dân làm gốc”, trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, giải
quyết, tháo gỡ vướng mắc tồn tại nhiều năm nay, Mường Ảng đã khai thông “điểm
nghẽn” cản trở tiến độ các công trình dự án; các nút thắt trong công tác giải phóng
mặt bằng trên địa bàn. Do đó, các công trình trọng điểm của huyện đã lần lượt hoàn
thành, đưa vào sử dụng như: hồ chứa nước Ẳng Cang, nâng cấp đường nội thị trục 42
m-27 m; chợ trung tâm huyện; các điểm tiểu cảnh, điểm vui chơi công cộng gắn với
chỉnh trang đô thị... Cùng với đó, huyện đã tiếp tục tổ chức khởi công mới các công
trình: Trung tâm Hội nghị-Văn hóa huyện; nhà văn hóa Tổ dân phố 1, thị trấn Mường
Ảng; Dự án cải tạo, lát vỉa hè quốc lộ 279 đoạn qua thị trấn Mường Ảng… chào
mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện. Ngoài ra, một số công trình, dự án
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trọng điểm khác như: Kè suối Tin Tốc thị trấn Mường Ảng giai đoạn 2; Nghĩa trang
nhân dân huyện; Khu du lịch văn hóa tâm linh cũng đang được đầu tư và chuẩn bị
đầu tư, góp phần thay đổi bộ mặt huyện nói chung, đô thị thị trấn nói riêng theo
hướng văn minh, hiện đại... Kết quả đó là minh chứng cụ thể cho sức mạnh của tinh
thần đại đoàn kết toàn dân, đồng thời củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các
dân tộc với Đảng bộ, chính quyền. Ý Đảng, lòng dân người Mường Ảng đã hòa
quyện thành một.
Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng trên tất
cả các mặt. Sau 15 năm, từ 11 tổ chức cơ sở đảng, 86 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ
sở, với 853 đảng viên, đến nay toàn huyện đã có 43 tổ chức cơ sở đảng, 183 chi bộ
trực thuộc đảng bộ cơ sở, gần 3.000 đảng viên, kết nạp 1.985 đảng viên mới, xóa bảy
bản chưa có đảng viên. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn từ huyện đến cơ sở,
đội ngũ cán bộ được chăm lo nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý; thực hiện nghiêm
có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ. Cán bộ, đảng viên hoạt động trên các
lĩnh vực đều tận tụy, năng động, sáng tạo, đổi mới và có nhiều đóng góp to lớn vào sự
nghiệp phát triển chung của toàn huyện.
Với tinh thần vượt khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; nhiều
tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc. Năm 2017, huyện
Mường Ảng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Chào
mừng kỷ niệm 15 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mường Ảng
đón nhận vinh dự lớn lao, được Chủ tịch nước tiếp tục tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng nhì.
Phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu trong suốt 15 năm qua, thời gian tới,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng nguyện phát huy
cao độ sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện
thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; quyết tâm đưa huyện
Mường Ảng phát triển bền vững.
010. Hạ Quỳnh/ Điện Biên đề xuất được giao đầu mối dự án cao tốc Sơn La - Điện
Biên - Cửa khẩu Tây Trang// An ninh Thủ đô.- Số 6495.- Ngày 04/4/2022 – Tr.6
UBND tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về dự án
xây dựng cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 (TP
Điện Biên Phủ - nút giao Km15+800/Quốc lộ 279).
Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Thủ tướng xem xét, giao UBND tỉnh
Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng cao tốc Sơn La - Điện
Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 (TP Điện Biên Phủ - nút giao
Km15+800/Quốc lộ 279), theo phương thức (PPP, loại hợp đồng BTL – Hợp đồng
xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ).
Dự án xây dựng cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1
(TP Điện Biên Phủ - nút giao Km15+800/Quốc lộ 279) có tổng chiều dài 50km (gồm
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45km tuyến chính và 5km đoạn kết nối vào Quốc lộ 279 để đảm bảo việc vận hành,
kết nối khai thác).
Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729-2012,
trong giai đoạn 1 sẽ triển khai xây dựng tuyến đường tốc độ cao, được thiết kế với
yếu tố bình đồ, trắc dọc cơ bản theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729-2012, các
yếu tố còn lại phân kỳ đầu tư theo quy mô đường cấp III miền núi, có mặt cắt ngang 2
làn xe, bề rộng nền đường rộng 9m, trên tuyến dự kiến 2 vị trí xây dựng hầm.
Trong giai đoạn 2, dự án sẽ hoàn thiện quy mô 4 làn xe theo quy hoạch được
cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức đầu tư dự án ước khoảng 8.177 tỷ đồng (chưa
bao gồm lãi vay), trong đó chi phí xây dựng 5.900 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu của các
nhà đầu tư 1.269 tỷ đồng; phần vốn huy động khác khoảng 2.989 tỷ đồng, dự kiến
huy động từ nhiều nguồn như: ngân hàng, các nhà đầu tư có lợi ích liên quan như bất
động sản, khu công nghiệp, dịch vụ...thông qua hợp đồng hợp tác BCC (hợp đồng
hợp tác kinh doanh).
UBND tỉnh Điện Biên lên kế hoạch hoàn thành các thủ tục đề xuất dự án, trình
Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12-2022; hoàn thiện công tác
chuẩn bị đầu tư, khảo sát thiết kế trong tháng 7-2023; hoàn thành công tác đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 11-2023; khởi công xây dựng vào tháng 12-2023; hoàn
thành đưa vào khai thác vận hành trong tháng 6-2026.
011. Lê Giang/ Công bố nhiều hiện vật khoảng 1.000 - 9.000 năm tại Điện Biên//
Quân đội nhân dân.- Số 21902.- Ngày 03/4/2022 - Tr.8
Viện Khảo cổ học và Ban Quản lý di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Điện Biên đã tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật lần thứ nhất (diễn ra từ ngày 15-2
đến 30-3-2022) hang Thẩm Tâu, xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện được trong hố khai quật khoảng hơn
2.000 tiêu bản thuộc loại hình đồ đá, gồm: Mảnh tước, mảnh tách, công cụ mảnh
được trang trí hoa văn, công cụ hạch đá, thổ hoàng, rìu mài lưỡi; ngoài ra còn phát
hiện 4 di tích mộ táng cùng với di cốt động vật gồm các loài khỉ, vượn, sóc, dơi...
Đánh giá của cơ quan chuyên môn cho thấy, các di vật khai quật khẳng định sự có
mặt của hai lớp văn hóa tại hang Thẩm Tâu là lớp văn hóa sớm, với các công cụ ghè
đẽo-một mặt đặc trưng cho kỹ nghệ chế tác đá Hòa Bình, có thể nằm trong khoảng
7.000-9.000 năm tới ngày nay. Căn cứ kết quả đó, Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên
sẽ hoàn thiện hồ sơ khoa học khai quật khảo cổ, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng
di tích, bảo quản hiện vật và bảo tồn di chỉ.
012. Hoa Quỳnh/ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 có gì hấp
dẫn?// Sức khỏe và Đời sống.- Số 58.- Ngày 13/4/2022 - Tr.12
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động đặc
sắc để hiện thực hóa mục tiêu "Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc".
Ngày Sách để "Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc"
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Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày Sách và Văn hóa đọc
Việt Nam năm 2022 có thời gian trọng điểm từ 15 – 21/4, nhằm khẳng định vị trí, vai
trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư
duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.
Thông qua Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, khuyến khích và
phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói
quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng, phát hiện,
tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc
trong cộng đồng.
Với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, Ngày Sách và Văn
hóa đọc Việt Nam năm 2022 diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích và liên tục
như Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022,
tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách
nghệ thuật, giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 còn có không gian giới thiệu
sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, ký tặng sách, quyên góp, ủng hộ và trao
tặng sách, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc
sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin... Tổ chức các câu
lạc bộ về sách, câu lạc bộ bạn đọc; phát động, nhân rộng mô hình tủ sách nghiệp vụ.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022 tại các địa phương thế nào?
Điện Biên: Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại
Điện Biên bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5/2022, trọng tâm từ ngày 15/4 đến 1/5.
Nhằm phát triển văn hóa đọc cho người dân, tỉnh Điện Biên đã chú trọng đẩy
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng
xã hội, tuyên truyền cổ động mặt đường; tổ chức triển lãm, trưng bày, phục vụ đọc
sách miễn phí cho các đối tượng độc giả; biểu diễn văn nghệ; triển khai các gian hàng
trưng bày xuất bản phẩm và chương trình khuyến mãi giảm giá sách, xuất bản phẩm
phục vụ nhân dân.
013. Xuân Tư/ Đánh thức tiềm năng du lịch vùng cao Tủa Chùa// Công an nhân
dân.- Số 6109.- Ngày 19/4/2022 - Tr.4
Tủa Chùa là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Điện
Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ gần 130 km. Đây là địa phương có nhiều dân tộc
cùng sinh sống với đa dạng bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc cũng như những Di
sản văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, phong phú tạo nên dấu ấn riêng biệt. Tủa
Chùa cũng là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du
lịch nhất của tỉnh Điện Biên. Bởi vậy, trong định hướng phát triển, Tủa Chùa đang
thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Lợi thế lòng hồ thủy điện giúp cho Tủa Chùa nằm trong vùng có thể liên kết
phát triển du lịch của ba tỉnh Điện Biên - Sơn La - Lai Châu. Nắm bắt lợi thế này,
một số người dân đã đầu tư tàu, thuyền để chở khách và phát triển dịch vụ du lịch
tham quan, trải nghiệm lòng hồ thủy điện.
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Anh Vừ A So (xã Huổi Só) cho biết, nhận thấy có nhiều khách du lịch muốn
tham quan lòng hồ thủy điện, nhưng trên địa bàn chưa có tàu, thuyền chuyên dụng
chở khách tham quan, nhiều người dân đã sử dụng thuyền bé chở hàng để chở khách,
gây mất an toàn. Bởi vậy, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng để đóng
một con thuyền lớn chở khách tham quan khu vực lòng hồ thủy điện và chở hàng hóa.
Không chỉ chở khách tham quan lòng hồ khu vực huyện Tủa Chùa, anh còn chở
khách sang các địa phương ở tỉnh Sơn La để tham quan.
Cùng với vẻ đẹp của lòng hồ thủy điện, khí hậu ở hầu hết các xã trên địa bàn
huyện Tủa Chùa mát mẻ quanh năm. Địa phương này còn được thiên nhiên ban tặng
nhiều danh lam thắng cảnh đẹp với hệ thống hang động được xếp hạng Di tích cấp
Quốc gia như: hang động Khó Chua La (xã Xá Nhè), hang động Pê Răng Ky (xã
Huổi Só); rừng chè Shan Tuyết cổ thụ với gần 4.000 cây chè cổ thủ hàng trăm năm
tuổi (xã Sín Chải); hệ thống cao nguyên đá trải rộng trên địa bàn các xã Tả Phìn, Sín
Chải, Lao Xả Phình, Tả Sìn Thàng; di tích cấp tỉnh kiến trúc nghệ thuật thành Vàng
Lồng (xã Tả Phìn). Bên cạnh đó, Tủa Chùa là địa phương có 7 dân tộc cùng sinh sống
(người Mông chiếm đa số). Các dân tộc vẫn giữ được truyền thống văn hóa đậm đà
bản sắc với các nghi lễ, phong tục tập quán đặc sắc, đặc biệt là người Mông, người
Dao. Các chợ phiên truyền thống đặc trưng của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Xá
Nhè, Tả Sìn Thàng; hội Xuân đầu năm ở các xã Xá Nhè, Sính Phình, Tả Phìn, Tủa
Thàng mang đậm nét văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng cao; ẩm thực đặc
trưng với gà xương đen, rượu Mông Pê;… là những lợi thế để hình thành các sản
phẩm du lịch đặc trưng hết sức phong phú để phát triển du lịch sinh thái, khám phá,
trải nghiệm.
Tuy nhiên, theo UBND huyện Tủa Chùa, việc phát triển du lịch trên địa bàn
huyện vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Công tác quy
hoạch chưa được quan tâm đúng mức, chưa có kế hoạch tổng thể và chỉ tiết để đầu tư
cơ sở vật chất kỹ thuật. Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch còn yếu và hiệu quả
thấp. Hệ thống các nhà hàng, cơ sở lưu trú tuy đã và đang được đầu tư nhưng còn đơn
điệu và thiếu tính đồng bộ, chất lượng dịch vụ thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
Bên cạnh đó, nhiều loại hình du lịch chưa hấp dẫn du khách, một số dịch vụ phục vụ
du lịch như vui chơi, giải trí, mua sắm, hàng lưu niệm. Dịch vụ ăn uống còn thiếu,
chất lượng thấp và thiếu tính chuyên nghiệp. Công tác quản lý, khai thác tài nguyên
du lịch, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường còn hạn chế; chưa thu hút được các dự án
lớn để đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Ông Đặng Tiến Công, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa
Chùa, tỉnh Điện Biên cho biết, huyện đang chú trọng khai thác thế mạnh của địa
phương như các danh lam thắng cảnh với hang động, cao nguyên đá, ruộng bậc thang,
lòng hồ thủy điện... để phát triển du lịch. Bên cạnh đó là không gian văn hóa chợ phiên,
các lễ hội truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Phát huy các tiềm năng, lợi thế đó,
Tủa Chùa sẽ tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm,
nghỉ dưỡng,… Địa phương chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch, xúc tiến, quảng
bá và xây dựng thương hiệu du lịch để thu hút du khách đến với địa phương.
014. Nguyễn Trọng Văn/ Vòng xòe Noong Bua// Trích nguồn báo Giáo dục và

thời đại.- Số 80.- Ngày 4/4/2022 - Tr.32+33
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“Từ ngày xửa ngày xưa, khắp nơi này còn là một đầm rộng và vô cùng lầy
lội. Không có người sinh sống. Chỉ có bầy chim nhớn nhác bay đi kiếm mồi đến
tối lại bay về tìm nơi trú ngụ. Rồi cho đến một ngày không biết từ đâu có một
đôi trai gái trẻ tuổi dắt nhau đến đây phát cây dựng lều nghỉ lại.”
Đôi trai gái đến thật bất ngờ khiến lũ chim nhớn nhác. Lũ chim bay vụt lên kêu
loạn xạ. Chắc là chúng định dùng tiếng kêu ầm ĩ của mình để muốn nói với đôi trai
gái kia rằng “Đây đâu phải là nơi để họ dựng lều trú ngụ”. Đôi trai gái hình như
không nghe được lũ chim nói gì. Họ ngước mắt lên nhìn lũ chim bay vụt cao mà cười
vui vẻ.
Ngày ngày đôi trai gái đi vào rừng. Họ kiếm sống bằng cách lượm những thứ
quả chín có thể ăn được. Và họ vãi những hạt trong những quả đã ăn xuống đất quanh
túp lều của họ. Họ vãi cả những hạt trong những quả đã ăn xuống con đường ngày
ngày họ đi. Ngày này qua ngày khác đôi trai gái dường như không cảm thấy chán
nản. Họ sáng đi vào rừng và tối trở về túp lều của mình.
Một sáng của một ngày kia lũ chim không thấy đôi trai gái tỉnh dậy để đi vào
rừng kiếm quả về ăn. Một sáng của một ngày kia lũ chim bay vút lên cao và chúng
sững sờ nhận ra cả cánh đầm lầy hoang vu lau lách bỗng hồng rực lên. Cả cánh đầm
lầy sáng nay bỗng biến thành một đầm sen bát ngát. Hoa sen nở tươi dưới ánh mặt
trời vừa nhú ra khỏi dãy núi phía Đông. Hoa sen nở thơm lừng cả một cánh đầm vốn
hôm qua còn hôi hám và nồng nặc mùi bùn ướt nhớp. Đầm lầy đã biến thành một
đầm sen rực rỡ. Lũ chim càng kinh ngạc hơn khi từ chỗ túp lều của đôi trai gái mọc
lên một rừng cây xanh tốt. Và trên dọc những con đường mà đôi trai gái đã từng đi
qua cây cối cũng thi nhau vươn lên. Lá cây bỗng chốc che mát cả một vùng xưa
hoang vắng. Chim chóc rủ nhau bay về nhiều hơn. Và cũng từ đó người khắp nơi kéo
đến sinh sống. Họ dựng nên làng nên bản”.
Tôi được nghe câu chuyện ấy khi đang nhún nhảy bước chân theo vòng xòe.
Người Tây Bắc vui là thế. Người Điện Biên cũng vui là thế. Người bản Noong Bua
lại càng vui là thế. Cứ hễ gặp nhau là kể chuyện bản chuyện làng. Cứ hễ gặp nhau là
kết vòng xòe. Điệu múa mang đậm tính cộng đồng phát sinh từ cuộc sống tuy giản dị
mà quây quần. Tuy đơn sơ mà gắn kết. Điệu múa rủ rê trong câu hát lả lơi. Điệu múa
chào mời với chén rượu nồng say.
“Đừng nhìn vào mắt em, bằng cái nhìn lửa cháy/ Đừng nói vào tai em, bằng
câu nói thầm thì/ Anh đã đến đây rồi thì đừng xa đừng ngại/ Đừng dửng dưng như
khách lạ đứng bên đường”.
Tôi miên man thả lòng vào câu hát và với những ý nghĩa của câu chuyện bên
vòng xòe thân ái mà đó là lần đầu tiên tôi được tham gia. Ơ mà tên bản lại được hình
thành từ một câu chuyện cổ tích kể cũng thật có ý nghĩa. Noong Bua theo tiếng Thái
có nghĩa là đầm sen. Bản mang tên một loài hoa thanh tao, trinh trắng. Thảo nào con
gái Noong Bua cô nào cô nấy cũng xinh, nước da trắng như cánh hoa sen và lúc nào
cũng thơm như thứ hoa “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” vậy.
Vòng xòe đang vào hồi rạo rực. Những chén rượu chuyền tay dường như đã
ngấm nên dưới ánh lửa trại mặt ai cũng đỏ lên say đắm. “Hãy nắm chặt tay em, cho
vòng xòe thêm rộng/ Hãy nắm chặt tay em, cho vòng xòe thêm đông”.
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Tôi lên Điện Biên vào đúng mùa hoa ban nở. Có ai đó đã nói ví von rằng: “Hoa
ban là đặc sản” mà thiên nhiên đã dành riêng cho miền núi rừng biên viễn phía Tây
Bắc của Tổ quốc. Lời ví von quả không ngoa chút nào bởi khi vừa chạm mắt vào địa
phận tỉnh Điện Biên, tức là khi chúng tôi vừa vượt qua đèo Pha Đin, đã thấy ngàn
ngàn triệu triệu cánh hoa rừng trắng muốt đang rung rinh dưới nắng. Nhìn xa xa ai
cũng ngỡ mình đang được chiêm ngưỡng cả một rừng bướm trắng xinh xinh. Hoa
ban, loài hoa rừng độc đáo đã góp phần làm nên “hương sắc” cho vùng đất tưởng như
chỉ có cỏ gianh với nắng gió bạt ngàn này.
Ở Phòng Văn hóa thành phố Điện Biên Phủ chưa được hết câu chuyện hỏi han
sức khỏe đi đường thì chúng tôi đã được giới thiệu “Xuống Noong Bua. Mời các anh
chiều nay xuống luôn Noong Bua. Tối nay ở đấy bản mở vòng xòe vui lắm”. Chúng
tôi chẳng chút ngại ngần dù chặng đường xe còn chưa tan mệt mỏi. Hình như có ai đó
vừa nhắc: “Lên Điện Biên mà không tới Noong Bua thì tiếc. Tới Noong Bua mà
không vào vòng xòe thì phí”. Ái chà chà. Một cú hích kích thích tất cả những con tim
vốn đã yêu say yêu đắm miền đất từng làm nên chiến công “Lừng lẫy năm châu.
Chấn động địa cầu” này.
Đường về Noong Bua khá đẹp. Con đường trải nhựa mềm mại với hai bên
đường là những ngôi nhà mới dựng. Con đường óng mượt chạy xuyên những dãy phố
mới định hình. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới Noong Bua. Đó là một bản văn hóa,
một địa chỉ du lịch không chỉ riêng của thành phố Điện Biên Phủ, mà còn là của cả
tỉnh Điện Biên. Đến đây dường như du khách được lạc tới một miền ký ức vậy. Câu
chuyện cổ tích hư hư thực thực mà tôi nghe được về sự hình thành nên bản nên làng
đã được hun thêm. Một bản Noong Bua đẹp dịu dàng với những mái nhà sàn thấp
thoáng bóng thiếu nữ Thái bên ô cửa sổ. Một bản Noong Bua đẹp hút lòng với những
câu chào ân tình, với những ánh nhìn níu kéo.
“Da con gái Noong Bua vừa thơm vừa mát/ Tay con gái Noong Bua vừa ấm vừa
mềm/ Anh đã đến đây rồi xin anh đừng ngại/ Đừng đứng nhìn em, đừng nói thầm thì/
Da em thơm bởi đất bởi rừng/ Đất rừng Noong Bua nở sen thơm ngát/ Hãy nắm chặt
tay em, cho vòng xòe thêm rộng/ Hãy nắm chặt tay em, cho vòng xòe thêm đông”.
Câu hát ngân lên khi màn đêm vừa buông, cũng tức thì một vòng xòe được
hình thành trên một khu đất rộng ở ngay giữa bản. Trên khu đất rộng ấy, những người
dân trong bản đã chất một đống củi lớn. Lửa nhanh chóng bùng lên. Tiếng củi nổ lép
bép. Tiếng lửa reo bập bùng khiến những người dụt dè nhất như chúng tôi cũng
chẳng kìm nổi lòng. Tiếng cười tiếng nói hòa lẫn tiếng lửa reo thật như một “liều
thuốc” công hiệu. Rồi những cô gái tươi như hoa ban. Thơm như hoa sen bắt đầu chìa
tay ý mời cùng bước vòng nhảy. Ai mà nỡ lòng từ chối được. Cô gái vừa đưa tôi vào
vòng xòe có một cái tên thật đẹp, cô ghé tai tôi hỏi nhỏ sau khi cô đã nâng chén rượu
“ép” tôi uống cạn. Cô cười ý nhị rồi mở to đôi mắt long lanh nói thầm thì “Em tên là
Duyên. Lường Thị Duyên”. Tôi giật mình nhưng là cái giật mình của sự “giật mình”,
Duyên xinh và đằm thắm hệt như cái tên của em vậy. Duyên lắc lắc đầu, thoảng ngân
thêm câu hát “Con gái Noong Bua, thích người con trai mạnh mẽ/ Con gái Noong
Bua, đo lòng người con trai bằng chén rượu vòng xòe/ Hãy nắm chặt tay em, cho
vòng xòe thêm rộng/ Hãy nắm chặt tay em, cho vòng xòe thêm đông”.
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Phường Noong Bua có diện tích hơn 3 cây số vuông và chỉ cách trung tâm
thành phố Điện Biên Phủ chừng mười cây số. Từ năm 2008 cho tới nay, đã qua mười
năm nỗ lực xây dựng, Noong Bua từ một xã người Thái với những nếp nhà sàn
truyền thống giờ đã trở thành một phường với những con phố rộng dài và đa dân tộc.
Ở đây đã xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất, nhiều cơ sở kinh doanh nên bộ mặt thôn bản
cũng như đời sống xã hội đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh hoa sen từ trong ký ức và
hoa ban từ thiên nhiên thì hoa muồng yến mới được người dân trồng với sắc màu
vàng đã “nhuộm” vàng những con phố ngõ xóm. Sắc màu mới đã làm tăng thêm sự
thu hút du khách mỗi khi tới Noong Bua.
Vòng xòe mỗi lúc mỗi rộng thêm ra. Người trong bản kéo đến. Khách du lịch
dần dà cũng rủ nhau ùa vào. Những cái nắm tay dìu nhau nhún nhảy cùng tiếng cười
giòn càng làm cho vòng xòe thêm náo nức. Những người trước đó còn xa xôi, còn
ngại ngần giờ trở nên thân gần, trở nên quyến luyến. Lửa cháy đỏ rực tạo nên niềm
phấn khích khôn tả. Tôi có cảm tưởng đêm nay là một đêm tuyệt vời nhất trong
những đêm tuyệt vời. Những chén rượu được các cô, các chị nâng trên tay và cứ sau
một vòng xòe lại được đưa tới. Rượu vào làm tăng thêm chất men tình rạo rực. Nhìn
ai cũng thấy tin yêu. Nhìn ai cũng thấy gần gũi: “Con gái Noong Bua, thích người
con trai uống nhiều chén rượu/ Con gái Noong Bua, yêu người con trai nhảy lắm
vòng xòe/ Anh có thực lòng yêu em thì hãy nắm tay em cho chặt/ Hãy uống cùng em
chén rượu vòng xòe”.
015. Văn Thiệp/ Khám phá 2 vụ ma tuý lớn trong đêm, thu giữ 89 bánh ma tuý//
Công an nhân dân.- Số 6093.- Ngày 03/4/2022 - Tr.8
Chỉ trong một đêm (31/3), liên tiếp 2 vụ ma tuý lớn đã được Công an tỉnh Lai
Châu khám phá, thu giữ quả tang 69 bánh ma tuý tổng hợp và 20 bánh heroin.
Khoảng 20h30 ngày 31/3, tại Quốc lộ 4H, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh
Lai Châu, Công an huyện Nậm Nhùn phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy
Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang 3 đối tượng Lý A Dê (SN 1999); Trang A Minh
(SN 1999), ở bản Chuyên Gia 1 và Trang A Vinh, ở bản Chuyên Gia 2, đều thuộc xã
Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khi đang vận chuyển 69 bánh ma túy
tổng hợp (414 nghìn viên). Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Cũng trong đêm 31/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu
chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang đối
tượng Giàng A Páo (SN 1994), ở bản Chuyên Gia 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé,
tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin.
Theo chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lai Châu cho
biết, từ tháng 2/2022, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện
đường dây vận chuyển số lượng ma túy lớn từ tỉnh Điện Biên trung chuyển qua
huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu để đưa qua biên giới tiêu thụ. Đơn vị đã báo cáo Ban
giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác lập Chuyên án để huy động lực lượng, phương
tiện tập trung đấu tranh.
Đến khoảng 23h ngày 31/3, tại Km 69+900, Quốc lộ 4D, thuộc bản Chu Va 12,
xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cùng
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các đơn vị chức năng Công an tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang Giàng A Páo đi xe máy
chở theo 20 bánh heroin đựng trong bao xác rắn.
Qua đấu tranh bước đầu, Páo khai nhận, sáng cùng ngày, Páo đi xe máy từ
huyện Mường Nhé, Điện Biên sang huyện Tân Uyên, Lai Châu để bán 20 bánh
heroin với giá 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa kịp bán số ma tuý trên thì Páo đã bị lực
lượng Công an Lai Châu phát hiện, bắt giữ.
Để kịp thời động viên chiến công của lực lượng tham gia phá án, ngày 1/4, Ban
Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
016. Xuân Thúy/ Ngăn chặn vụ giao dịch ma túy trị giá 3 tỷ đồng// An ninh Thủ
đô.- Số 6495.- Ngày 04/4/2022 – Tr.15
Sau thời gian nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, đêm 31-3, Phòng
CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị
chức năng bắt quả tang đối tượng Giàng A Páo (SN 1994), ở bản Chuyên Gia 1, xã
Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma
túy, thu giữ 20 bánh heroin.
Qua đấu tranh, Páo khai nhận sáng cùng ngày, đối tượng đi xe máy từ huyện
Mường Nhé, Điện Biên sang huyện Tân Uyên, Lai Châu để bán 20 bánh heroin với
giá 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa kịp bán số ma tuý trên thì Páo đã bị lực lượng Công
an Lai Châu phát hiện, bắt giữ.
Cũng trong ngày 31-3, tại Quốc lộ 4H, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh
Lai Châu, Công an huyện Nậm Nhùn phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy
Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang 3 đối tượng Lý A Dê (SN 1999), Trang A Minh
(SN 1999), cùng ở bản Chuyên Gia 1 và Trang A Vinh, ở bản Chuyên Gia 2, đều
thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên có hành vi vận chuyển 414.000
viên ma túy tổng hợp.
Các đơn vị chức năng đang điều tra mở rộng 2 đường dây mua bán, vận chuyển
ma túy số lượng cực lớn này.
017. Châu Tú Anh/ Bắt hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy// Quân đội
nhân dân.- Số 21907.- Ngày 8/4/2022 - Tr.8
Ngày 7-4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an TP Điện Biên Phủ vừa
triệt phá thành công chuyên án 422P, bắt hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép
chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin và 4.000 viên ma túy tổng hợp.
Khoảng 8 giờ 5 phút ngày 6-4, tại Km46+800, Quốc lộ 279, thuộc địa phận bản
Phiêng Ban, xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ, tổ công tác của Công an TP Điện Biên
Phủ phối hợp với các lực lượng phát hiện,bắt quả tang hai đối tượng là Lò Văn
Phượng(sinh năm 1978), trú tại bản Co Hắm và Lò Văn Ngôn (sinh năm 1986), trú
tại bản Ngối, xã Ngối Cáy (Mường Ảng, Điện Biên) đang vận chuyển trái phép 2
bánh heroin, và 4.000 viên ma túy tổng hợp.
18

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số
ma túy trên đi bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Phượng và
Ngôn đã có tiền án về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nhà
đối tượng Lò Văn Phượng, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ thêm 78,86g
heroin, 18,02g ma túy tổng hợp và 142,38g thuốc phiện. Hiện cơ quan công an đang
tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật.
018. Châu Tú Anh - Anh Dũng/ Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép ma túy//
Quân đội nhân dân.- Số 21908.- Ngày 09/4/2022 - Tr.3
Ngày 8-4, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên, thông tin: Đồn Biên
phòng Si Pha Phìn phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ đối
tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 7-4, tổ công tác của Đồn Biên phòng Si
Pha Phìn làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 67, tuyến biên giới Việt Nam – Lào, phát
hiện một người đàn ông di chuyển bằng xe máy hướng từ biên giới về nội địa có biểu
hiện nghi vấn. Dừng phương tiện và kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi
đồ đối tượng đeo bên người có 3 gói ni lông bên trong chứa 600 viên nén màu hồng
(nghi là ma túy tổng hợp) và 16 cục chất bột màu trắng dạng nén (nghi là heroin) có
trọng lượng 80 gram.
019. Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm// Đời sống và Pháp luật.- Số
90.- Ngày 11-16/4/2022 - Tr.17
Đối tượng bị phát hiện, bắt giữ là Lường Văn Hạnh từng bị TAND huyện Tuần
Giáo tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Công an Điện Biên cho biết, tổ công tác Công an huyện Tuần Giáo do Đội
Điều tra tổng hợp chủ trì phối hợp với Công an xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo,
tỉnh Điện Biên vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
của Công an tỉnh Bắc Kạn khi đang lẩn trốn trên địa bàn.
Đối tượng bị phát hiện, bắt giữ là Lường Văn Hạnh. Hạnh là kẻ nghiện ma túy
đã từng bị TAND huyện Tuần Giáo tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái
phép chất ma túy vào năm 2015 và là đối tượng có Quyết định truy nã số 01 ngày
14/3/2022 của Công an tỉnh Bắc Kạn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ điều tra của Công an tỉnh Bắc Kạn, đầu tháng 3-2022, Công an tỉnh
Bắc Kạn bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép 12 bánh heroin. Đấu tranh
mở rộng, 3 đối tượng khai nhận được Lường Văn Hạnh (SN 1987, trú tại bản Kép, xã
Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đưa số heroin trên mang đi tiêu thụ.
Ngay sau khi nhận quyết định truy nã của Công an tỉnh Bắc Kạn, Công an
huyện Tuần Giáo đã triển khai lực lượng, rà soát, xác minh số đối tượng đến, rời đi
và cư trú tại địa bàn. Đến 11h30 ngày 11/4, tổ công tác phát hiện, bắt giữ đối tượng
Lường Văn Hạnh đang lẩn trốn tại bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo.
Công an huyện Tuần Giáo đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công
an tỉnh Bắc Kạn để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
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020. HÀ KHÁNH – GIANG LONG/ Vận chuyển trái phép 12 bánh heroin//
Quân đội nhân dân.- Số 21913.- Ngày 14/4/2022 - Tr.8
Ngày 13-4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, lực lượng nghiệp vụ của đơn vị
này vừa khai thác mở rộng, đấu tranh và phá thành công chuyên án 322P, bắt 2 đối
tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Cụ thể, tại khu vực bản Mới 1, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ (Điện Biên),
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối
hợp cùng Công an huyện Nậm Pồ và lực lượng Bộ đội Biên phòng, hải quan phát
hiện, bắt giữ Phàng A Phó (sinh năm 1988), Phàng A Dơ (sinh năm 1989), cùng trú
tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ đang vận chuyển 12 bánh heroin
(tổng trọng lượng khoảng 4,2kg). Ngày 12-4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện
Biên đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm
giam đối với hai đối tượng này.
021. K.N/ Hai chú cháu rủ nhau vận chuyển cái “chết trắng” và cái giá phải trả//
Đời sống và pháp luật.- Số 93.- Ngày 19/4/2022 - Tr.16
Công an tỉnh Điện Biên vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án
322P, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 12 bánh heroin.
Ngày 14/4, VKKSND tỉnh Điện Biên đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án,
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi vận
chuyển trái phép 12 bánh heroin tại khu vực bản Mới 1, xã Chà Cang (huyện Nậm
Pồ, tỉnh Điên Biên).
Trước đó, tại khu vực bản Mới 1, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, Phòng Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện
Nậm Pồ và các lực lượng Biên phòng, Hải quan đấu tranh triệt phá thành công
chuyên án 322P, phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất
ma túy tại khu vực bản Mới 1.
Các đối tượng này gồm: Phàng A Phó (SN 1988), Phàng A Dơ (SN 1989) là
chú cháu, cùng trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ.
Tang vật thu giữ được là 12 bánh hero-in (khối lượng khoảng 4,2kg), 2 xe máy,
3 điện thoại.
Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng rất manh động, lợi dụng địa hình rừng
núi hiểm trở, ra sức chống trả lực lượng vây bắt, nhằm tẩu thoát.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chiến đấu và
bắt được các đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Hiện, hồ sơ chuyên án đang được Công an tỉnh Điện Biên hoàn thiện, để xử lý
các đối tượng theo quy định của pháp luật.
022. Đức Trí/ Bắt giữ đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp// An
ninh Thủ đô.- Số 6511.- Ngày 20/4/2022 - Tr.15
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Công an tỉnh Điện Biên ngày 18-4 cho biết, Lực lượng nghiệp vụ của Công an
huyện Điện Biên đã đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 1 đối
tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.
Trước đó, khoảng 12h ngày 16-4, Công an huyện Điện Biên phối hợp với các
lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lò Văn Lún
(SN 1965), trú tại bản Na Pheo, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên khi
đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ 12.000 viên ma túy
tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan…
Quá trình bắt giữ, đối tượng Lún đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực
lượng Công an nhằm tẩu tán tang vật và bỏ trốn nhưng không thoát. Tại cơ quan
Công an, Lún khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt – Lào, với giá
120 triệu đồng của một đối tượng không rõ tên tuổi, đang trong quá trình đem đi tiêu
thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
023. Xuân Tư/ Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia// Tiền phong.- Số
119.- Ngày 29/4/2022 - Tr.11
Ngày 28/4, Bộ Công an, UBND tỉnh Điện Biên biểu dương và khen thưởng
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia thực hiện 2 chuyên
án ma túy, bắt 8 đối tượng cùng một lượng lớn ma túy.
Đầu tháng 4/2022, Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma
túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng triệt phá,
bắt giữ thành công 4 đối tượng; thu 552.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật
chứng có liên quan. Các đối tượng bị bắt giữ là: Vàng A Phừ (sinh năm 1997), trú tại
bản Huổi Quang, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ; Chang A Minh (sinh năm 1989), Lý A
Dê (sinh năm 1990), đều trú tại bản Chuyên Gia 1; Trang A Minh (sinh năm 1999),
trú tại bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đây là các
đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt
Nam rồi mang sang nước thứ 3 tiêu thụ.
Các đối tượng trong đường dây đã thiết lập một hệ thống vận chuyển ma túy
được liên kết chặt chẽ, chủ yếu là người trong cùng hệ gia phả. Chúng liên tục thay đổi
phương thức di chuyển, thời gian và hướng vận chuyển một cách tinh vi trên địa bàn
rộng khắp theo cung đường từ khu vực biên giới Việt - Lào qua các đường mòn khác
nhau về Nậm Pồ, Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên sang huyện Nậm Nhùn, Mường
Tè, Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu rồi đi qua Lào Cai để đưa ma túy sang nước thứ 3.
Ban Chuyên án đã tập trung phối hợp nhiều lực lượng triển khai các phương án
đánh bắt các đối tượng. Ngày 11/4, khi 2 đối tượng là Phàng A Phó (sinh năm 1988)
và Phàng A Dơ (sinh năm 1989), cùng trú bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm
Pồ (tỉnh Điện Biên) đã bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu
vực xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ. Quá trình bắt giữ, các đối tượng chống trả quyết
liệt hòng tẩu thoát nhưng bất thành.
Trên cơ sở kết hợp tài liệu chứng cứ của cơ quan chức năng với lời khai của
các đối tượng, Ban Chuyên án mở rộng mang bí số 422C đã được xác lập.Sau khi xác
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định chính xác Chang A Sang (sinh năm 1995, trú tại bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè,
huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là đối tượng chủ mưu cầm đầu của đường dây,
lực lượng chuyên án mở rộng đã xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện nhiều
phương án vây bắt.
Vào lúc 12 giờ ngày 24/4, tại khu vực bản Yên, xã Mường Toong, huyện
Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), lực lượng đánh án đã bắt giữ thành công Chang A Sang
khi đối tượng đang trên đường vận chuyển 60 bánh heroin đi tiêu thụ.
Công an cũng bắt Chang A Dua (sinh năm 1969) là bố đẻ của Chang A Sang
về hành vi không tố giác tội phạm.
024. Nhóm phóng viên/ Vụ phục kích bất ngờ và chiếc bao tải 60 bánh heroin//
An ninh thế giới.- Số 2174.- Ngày 30/4/2022 - Tr.2+3
Giữa trưa, chiếc xe máy Sirius chồm lên chồm xuống trên con đường đang
làm dở, lởm chởm đất đá của xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện
Biên. Người thanh niên điều khiển xe khoác chiếc áo kẻ phanh ngực để lộ áo
phông đen bên trong, đầy vẻ bụi bặm. Anh ta kẹp một bao tải lớn trước yên, ung
dung phóng xe theo hướng sang Lai Châu. Bất ngờ, ở một khúc cua, xe khựng
lại. Thoáng bóng sắc phục xuất hiện. Anh ta rút con dao bên hông hòng chống
trả để tẩu thoát nhưng không thể. Chiếc bao tải với 60 bánh heroin bên trong đã
tố cáo hắn. Chuyên án đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên kết thúc thành công,
đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bị chặt đứt hoàn toàn.
Đón lõng... 60 bánh Heroin
Tại Cơ quan công an, gã thanh niên chở 60 bánh heroin vẫn còn bàng hoàng,
dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kế hoạch tung hỏa mù của hắn với ý
định “dắt mũi” các trinh sát công an đã không như dự định. Bởi thông tin đến với trinh
sát tham gia chuyên án là ngày 26-4 chuyến hàng khủng này mới được vận chuyển
sang Lai Châu rồi đưa đi tiêu thụ. Hắn đã định đi trước một bước khi dịch chuyển hàng
sớm 2 ngày. Thế nhưng, hắn đâu ngờ. Một gã từng nhiều lần sang Lào đánh hàng cấm
dù có “ma cô” đến đâu cũng không qua khỏi tầm mắt của các trinh sát.
Tương kế tựu kế, khi đối tượng chủ quan nhất, ung dung chở ma túy thì bị lực
lượng công an tóm gọn tại khu vực bản Yên, xã Mường Toong. Lực lượng phá án đã
rất cân nhắc khi chọn địa điểm này, bởi đây là con đường đang thi công, xung quanh
là đồi núi, xe không thể phóng nhanh được, nếu đón lõng đối tượng và tổ chức vây
bắt thì thuận lợi hơn cả. Hắn là Chang A Sang (sinh năm 1995, trú tại bản Chuyên
Gia 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé), kẻ cầm đầu đường dây ma túy lớn mà Công
an tỉnh Điện Biên đã truy lùng lâu nay. Trước khi “cộp” được hắn, các anh đã phải ăn
bờ ngủ bụi, với bao đêm không ngủ, với từng chuyên án khác nhau nhưng có sự móc
nối, liên kết giữa các chuyên án, chặt đứt dần từng mắt xích của đường dây vận
chuyển ma túy qua biên giới Việt - Lào.
Lật lại hồ sơ chuyên án trước. Vào đầu tháng 4-2022, ban chuyên án do Phòng
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì xác lập, phối
hợp cùng các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh, Cục Cảnh sát điều tra tội
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phạm về ma túy Bộ Công an, Cục Hải quan, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Điện Biên, công an các xã Nậm Ban, Chung Chải thuộc huyện Nậm Nhùn và Phòng
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng an ninh Công an tỉnh Lai Châu đã
triệt phá, bắt giữ thành công 4 đối tượng, thu 92 bánh (gồm 552.000 viên ma túy tổng
hợp), 4 xe máy, 6 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan. 4 đối tượng
bị bắt giữ là Vàng A Phừ (sinh năm 1997, trú tại bản Huổi Quang, xã Pa Tần, huyện
Nậm Pồ), Chang A Minh (sinh năm 1989), Lý A Dê (sinh năm 1990) đều trú tại bản
Chuyên Gia 1, Trang A Minh (sinh năm 1999, trú tại bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè,
huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).
Xác định đây chính là đầu mối của một đường dây ma túy xuyên quốc gia, mua
bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam rồi mang sang nước thứ 3
tiêu thụ, ban chuyên án đã tập trung lực lượng, tiến hành truy xét, lần theo các dấu vết
để đấu tranh mở rộng chuyên án. Một mặt xác minh lai lịch, thân nhân và những
người có liên quan với 4 đối tượng trên, mặt khác cử trinh sát lần theo dấu vết nóng
để xác định phương thức hoạt động, đặc điểm của các đối tượng trong đường dây ma
túy này.
Các đối tượng trong đường dây đã thiết lập một hệ thống được liên kết chặt
chẽ, chủ yếu là người thân trong gia đình.Các đối tượng thay đổi phương thức di
chuyển liên tục. Thời gian và hướng vận chuyển cũng thay đổi rất tinh vi, xảo quyệt.
Địa bàn hoạt động của đường dây này rộng khắp theo cung đường từ khu vực biên
giới Việt - Lào qua các đường mòn khác nhau về Nậm Pồ, Mường Nhé thuộc tỉnh
Điện Biên sang huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu rồi đưa đi
Lào Cai để mang sang nước thứ 3.
Ăn bờ ở bụi để giăng lưới “bắt cá”
Quyết không để các đối tượng có thêm cơ hội gieo rắc cái chết trắng, ban
chuyên án tập trung phối hợp nhiều lực lượng triển khai các phương án đánh bắt
trong giai đoạn 2 của chuyên án. Trực tiếp tham gia chỉ đạo đấu tranh, Thượng tá
Nguyễn Hữu Thái, Trưởng Phòng Cảnh sát cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Quá trình xác lập và đấu tranh chuyên án gặp rất
nhiều khó khăn. Xuất phát từ đặc điểm địa hình là khu vực rừng núi hiểm trở, nhiều
đường mòn, lối mở, các đối tượng là người bản địa, rất thông thạo địa hình, lại mưu
mô, xảo quyệt, nên việc bố trí các lực lượng theo sát đối tượng là việc không hề dễ
dàng, rất dễ bị lộ...”.
Ngày 11-4, khi 2 đối tượng Phàng A Phó (sinh năm 1988) và Phàng A Dơ
(sinh năm 1989) cùng trú bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ đang có hành
vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực bản Mới, xã Chà Cang, huyện Nậm
Pồ, ban chuyên án đã quyết định “cất lưới”. Quá trình bắt giữ, các đối tượng rất manh
động, liều lĩnh, chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt hòng tẩu thoát. Nhưng, với tinh
thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm cùng sự hiệp đồng tác chiến của các đơn vị,
với nhiều hướng vây bắt được giăng ra, Công an Điện Biên đã khống chế, bắt giữ
thành công 2 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin.
Trở lại chuyên án đầu tháng 4-2022. Đối tượng Chang A Minh và Lý A Dê
khai nhận đã nhận ma túy ở biên giới Việt Lào để đưa về Việt Nam rồi đưa đi nước
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thứ 3 tiêu thụ.Thời gian lấy hàng bên đó, cả hai đã từng nhìn thấy Chang A Sang (đối
tượng vận chuyển 60 bánh heroin như đã nói ở trên). Trên cơ sở kết hợp tài liệu,
chứng cứ của cơ quan chức năng với lời khai của các đối tượng, ban chuyên án mở
rộng đã được xác lập đấu tranh với sự tham gia vào cuộc của các trinh sát và điều tra
viên dày dạn kinh nghiệm.
Sau khi xác định chính xác Chang A Sang là đối tượng chủ mưu cầm đầu của
đường dây, ngay lập tức, ban chuyên án đã xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện
nhiều phương án vây bắt, trong đó chú trọng việc thực hiện đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản cùng với sự tham gia tích cực của lực
lượng công an cấp xã, các lực lượng đã trực tiếp xuống địa bàn khu vực biên giới
huyện Mường Nhé để khoanh vùng, sàng lọc đối tượng. Lực lượng phá án đã xác
minh chính xác phương thức, cung đường di chuyển của đối tượng, triển khai các tổ
công tác cố định, lưu động ở nhiều hướng khác nhau để vừa chốt chặn, vừa đón lõng
và bắt giữ thành công đối tượng. Tiếp tục mở rộng chuyên án này, Công an Điện
Biên bắt Chang A Dua (sinh năm 1969) là bố đẻ của Chang A Sang về hành vi không
tố giác tội phạm.
Chia sẻ về quá trình điều tra chuyên án trên, các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá
án kể rằng, các đối tượng trên đã gây rất nhiều khó khăn cho các anh. Chúng lợi dụng
địa bàn rừng núi hiểm trở để chống trả quyết liệt nhằm phi tang vật chứng và tẩu
thoát, thay đổi phương tiện và đường di chuyển. Chủ yếu các đối tượng ở nơi hẻo
lánh, vận chuyển hàng qua các con đường mòn, tung thông tin giả để đánh lạc hướng
Cơ quan công an. Bởi thế, nhiều ngày qua, các trinh sát đã phải ăn bờ ở bụi, rất vất vả
đeo bám, theo dõi sát di biến động của các đối tượng.
Thượng tá Nguyễn Hữu Thái một lần nữa khẳng định: “Đấu tranh các chuyên
án trên thành công là nhờ sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa các lực
lượng chức năng. Các lực lượng đã chủ động bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi
tiết, đưa ra nhiều tình huống, kế hoạch để kịp thời xoay chuyển tình thế khi các đối
tượng ma mãnh thay đổi phương thức hoạt động của mình...”.
Toàn bộ đường dây phạm tội xuyên quốc gia bao gồm cả đối tượng chủ mưu,
cầm đầu bị bắt giữ với số lượng ma túy khủng đã được triệt xóa không chỉ thể hiện
tính xuyên suốt, đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ, tính hiệu quả của việc đưa
công an chính quy về xã mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo
của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết Ban
Chỉ đạo phòng, chống ma túy trên các tuyến biên giới là đấu tranh, bóc gỡ tận gốc,
triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện thành công
2 chuyên án lớn, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan
nhượng với tội phạm ma túy - những “bóng ma” đang len lỏi, xâm nhập khắp các bản
làng nơi rẻo cao Tây Bắc. Hành trình đấu tranh, bắt giữ ấy đầy cam go, hiểm nguy và
nhiều chông gai nhưng với ý chí quyết tâm và bản lĩnh của mình, những người chiến
sĩ ấy luôn sẵn sàng vượt mọi gian khổ để đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc
cho nhân dân.
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Qua hai chuyên án trong tháng 4-2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội
phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công đường dây ma
túy xuyên biên giới. Tổng cộng có 8 đối tượng bị bắt với hơn nửa triệu viên ma
túy tổng hợp cùng 72 bánh heroin bị thu giữ. Đó là minh chứng cho những nỗ
lực từng ngày, từng giờ trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm ma
túy của Công an tỉnh Điện Biên.
Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, ngày 28-4-2022, lãnh
đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên đã chúc mừng, biểu dương, trao
thưởng 20 tập thể, 11 cá nhân trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án.
025. TRƯỜNG LONG/ Làm ngơ cho cấp dưới ép công nhân “lại quả” gần 2 tỷ
đồng// Công an nhân dân.- Số 6117.- Ngày 27/4/2022 - Tr.5
Ngày 26/4, trao đổi với PV, cơ quan chức năng Công an tỉnh Điện Biên cho
biết, trước đó, ngày 17/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ đã ra
Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối
với Nguyễn Thị Khương (SN 1965), cán bộ hợp đồng của Trung tâm quản lý đất đai
TP Điện Biên Phủ về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại
khoản 4, Điều 355, BLHS.
Trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất đai bị thu
hồi của 48 công nhân nhận giao khoán đất của Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện
Biên, Nguyễn Thị Khương đã nhiều lần yêu cầu các công nhân phải trích lại 30% số
tiền được đền bù mới xin duyệt phương án cho các công nhân được hưởng thụ.
Sau khi phương án đền bù được UBND TP Điện Biên Phủ phê duyệt, Nguyễn
Thị Khương đã nhận của các công nhân tổng cộng 1 tỷ 850 triệu đồng, số tiền đối
tượng đã tiêu xài cá nhân.
Nguyễn Thị Khương là nhân viên hợp đồng lao động được Trung tâm Quản lý
đất đai TP Điện Biên Phủ ký hợp đồng thuê vào cuối năm 2020.
Trước đó, năm 2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã làm rõ hàng loạt tồn tại, sai
phạm của UBND TP Điện Biên Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp
phép san ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.
Bà Trần Thị Vân được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách (sau đó là Giám đốc) Trung
tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ năm 2019.
Với trách nhiệm người đứng đầu, bà Vân đã buông lỏng quản lý, thiếu trách
nhiệm... nên ngày 25/4 đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bị can, bắt
bị can để tạm giam. Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Điện Biên điều tra mở rộng.
026. Nguyễn Việt Hưng/ Các tỉnh vùng cao Tây Bắc đồng loạt tiêm vaccine
COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi// Sức khỏe và đời sống.- Số 63.- Ngày
21/4/2022 - Tr.8
Sau Sơn La, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên của vùng cao Tây Bắc
đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Tất cả các em
đều được theo dõi sức khoẻ, không có trường hợp nào diễn biến nặng sau tiêm.
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Theo báo cáo của Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, đến thời điểm hiện tại, trên 1.300 trẻ em từ đủ 5 đến
dưới 12 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tất cả các em đều được theo
dõi sức khoẻ, không có trường hợp nào diễn biến nặng sau tiêm.
Dự kiến đến ngày 21/4, Yên Bái sẽ hoàn thành tiêm 9.000 liều vaccine
Moderna (0,25ml/liều) cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi.
"Đảm bảo an toàn tiêm chủng là mục tiêu quan trọng nhất. Ngành y tế và chính
quyền địa phương các cấp đã chỉ đạo, bố trí các địa điểm tiêm chủng theo đúng
nguyên tắc, quy định của Bộ Y tế", bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên
Bái chia sẻ.
Tại Lào Cai, trong ngày đầu tiên triển khai, 3 địa phương gồm: Bắc Hà, Bảo
Thắng, Si Ma Cai đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 11 tuổi (học sinh lớp 6),
trong đó, Si Ma Cai là địa phương có số lượng trẻ tiêm được nhiều nhất với 321 trẻ.
Công tác tổ chức tiêm chủng đã được triển khai đúng quy trình và đảm bảo đầy
đủ các điều kiện tổ chức tiêm cũng như cấp cứu sau tiêm. Sau khi tiêm xong, toàn bộ
trẻ đều được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Tính đến
nay, công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ diễn ra an toàn.
Theo kế hoạch, sau khi tiêm cho trẻ 11 tuổi (lớp 6), ngành y tế Lào Cai sẽ tiếp
tục triển khai tiêm cho trẻ em theo hướng hạ dần độ tuổi.
Theo ghi nhận ở Điện Biên, trong ngày 19/4, chiến dịch tiêm vaccine phòng
COVID-19 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi bắt đầu được triển khai. Trong đợt này,
Điện Biên được Bộ Y tế phân bổ 12.200 liều vaccine Moderna, phân chia cho 4
huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng và TP. Điện Biên Phủ.
Tại các điểm tiêm, đều có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, bố trí điểm tiêm tại
trường học, bảo đảm đúng quy trình, an toàn khi tiêm, bố trí các đội cấp cứu lưu động
để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) khi tiêm.
Ở điểm tiêm ở trường Tiểu học xã Thanh Luông (huyện Điện Biên), từ hơn 7
giờ sáng, người dân bắt đầu đưa con em đến Trường Tiểu học xã Thanh Luông để
tiêm vaccine phòng COVID-19.
Chị Lò Thị Nguyễn, phụ huynh học sinh đưa con đến tiêm cho biết: "Con tôi
học lớp 4. Nhận thức rõ tác dụng của vaccine với việc phòng dịch COVID-19 nên tôi
đã chủ động đăng ký cho con tiêm. Trước ngày tiêm tôi cho cháu ăn uống đầy đủ,
ngủ đủ giấc, tạo tư tưởng thoải mái; đồng thời tìm hiểu đầy đủ các thông tin để chủ
động theo dõi sức khỏe của con sau tiêm. Hiện tại cháu đã tiêm và theo dõi sau tiêm,
không có biểu hiện gì đáng lo ngại".
Em Lường Gia Bảo, học sinh lớp 5, trường Tiểu học xã Thanh Luông chia sẻ:
"Trước khi tiêm em cảm thấy hơi sợ, nhưng khi tiêm cô y tế tiêm rất nhanh, em
không cảm thấy đau".
027. HÀ LINH/ Giúp trò vững tâm ôn thi tốt nghiệp// Giáo dục và Thời đại chủ
nhật.- Số 15.- Ngày 10/4/2022 - Tr.22+23
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Là khóa đầu tiên có thời gian học trực tuyến nhiều nhất từ trước đến nay,
bởi vậy Kỳ thi tốt nghiệp THPT tới đây càng thêm thách thức với học sinh miền
núi. Bằng nhiều phương pháp khác nhau, các trường tại Điện Biên đã và đang
nỗ lực để giúp trò vững tâm hơn.
Khó đâu “gỡ” đó
Đang vào giai đoạn “nước rút” kết thúc chương trình học kỳ II, song Quàng
Thị Thảo, lớp 12C5, Trường THPT Thanh Chăn (huyện Điện Biên) phải nghỉ học ở
nhà do mắc Covid-19. Nhà Thảo ở bản Xa Cuông, xã Pa Thơm, cách trường hơn
30km và không có mạng Internet để học trực tuyến.
Thảo tâm sự: “Hàng ngày, em vẫn lên nhóm Zalo của lớp để cập nhật nội dung,
hướng dẫn, bài tập của các môn học do cô giáo chủ nhiệm tập hợp và gửi để tự học ở
nhà. Vướng mắc, không hiểu chỗ nào em sẽ nhắn hoặc gọi điện trực tiếp cho thầy cô
bộ môn hoặc thông qua cô chủ nhiệm nên vẫn theo kịp chương trình của lớp”.
Theo cô Phạm Thị Huyền - giáo viên Trường THPT Thanh Chăn, không riêng
Thảo, thời gian qua, lớp 12C5 do cô chủ nhiệm liên tục có học sinh phải nghỉ học do
mắc Covid-19 hoặc là F1. Bên cạnh triển khai các hoạt động dạy học linh hoạt theo
từng địa bàn, hoàn cảnh cụ thể của mỗi học sinh, cô Huyền cũng thường xuyên nắm
bắt và ổn định tâm lý cho các em.
“Thông qua nhóm Zalo của lớp, sau mỗi bài giảng tôi sẽ nắm bắt được các em
vướng ở đâu, chưa hiểu chỗ nào để kịp thời tháo gỡ. Riêng với trường hợp là F0, F1
buộc phải nghỉ học, không thể tham gia làm bài kiểm tra, thi giữa kỳ, cuối kỳ, chúng
tôi sẽ gửi bài hoặc bố trí thi bổ sung sau. Bởi vậy, các em cũng yên tâm hơn”, cô
Huyền chia sẻ.
Năm học này, Trường THPT Thanh Chăn có 254 học sinh khối 12. Trong đó
chỉ có khoảng 90 em đăng ký xét tuyển đại học, số còn lại chỉ thi để xét tốt nghiệp.
“Ngay từ đầu, trường phân loại học sinh theo nguyện vọng, năng lực của từng em.
Trên cơ sở đó xây dựng, triển khai kế hoạch giảng dạy và tư vấn, định hướng phù hợp
với từng nhóm đối tượng. Bởi vậy, các em đều có tâm lý học tập thoải mái, không bị
áp lực", cô Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay.
Còn tại Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông, năm học này có 106
học sinh khối 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Theo thầy Vũ Xuân Hồng - Phó Hiệu
trưởng nhà trường, muốn học sinh vững tin trước tiên phải giúp các em làm chủ kiến
thức. Bởi vậy, trong quá trình học tập và ôn luyện, giáo viên đẩy mạnh tương tác với
học sinh.
“Các em chưa nắm chắc phần kiến thức nào sẽ được bổ sung ngay phần đó.
Thầy cô cũng tập trung hướng dẫn học sinh cách giải các dạng bài khác nhau, chỉ ra
những lỗi sai thường mắc và cách khắc phục. Rèn kỹ năng luyện đề, mẹo giải bài,
làm trắc nghiệm, tự đánh giá đúng năng lực bản thân sau khi hoàn thành mỗi câu hỏi,
đề thi... Từ đó, mỗi em có sự điều chỉnh phù hợp” , thầy Hồng nói.
Quyết tâm giữ vững thành quả
Trường THPT Trần Can (huyện Điện Biên Đông) năm học này có 6 lớp khối
12, với hơn 240 học sinh. Theo thầy Nguyễn Hữu Đà - Hiệu trưởng nhà trường, mặc
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dù đây là năm học chịu sự ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, song ban giám hiệu (BGH)
vẫn đặt mục tiêu giữ vững thành quả đã có.
Để nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và trúng tuyển vào các trường chuyên
nghiệp, ngay từ đầu năm học trường chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch ôn luyện
song song với chương trình học chính khóa. Ngoài ra, trường tổ chức sinh hoạt
chuyên môn theo cụm, với chuyên đề riêng về giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi.
“Thông qua các cuộc sinh hoạt chuyên môn, họp đánh giá, rút kinh nghiệm quả
trình dạy học, ôn tập... giúp BGH, các thầy cô kịp thời nắm bắt những vấn đề phát
sinh để điều chỉnh công tác giảng dạy, ôn tập cho phù hợp, hiệu quả, sát với thực tế”,
thầy Đà cho hay.
Còn theo cô Nguyễn Thu Thủy, công tác giảng dạy, ôn luyện cho học sinh khối
12 tại Trường THPT Thanh Chăn được triển khai theo hình thức “cuốn chiếu”, học
đến đâu ôn luyện đến đó. Đến thời điểm này, khung chương trình kiến thức lớp 12 cơ
bản đã hoàn thành, nên "áp lực” công tác ôn tập giai đoạn tới không quá nặng nề.
Với quyết tâm giữ vững kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học trước, nhà
trường xây dựng kế hoạch tổ chức 4 lần thi thử, để học sinh có sự cọ xát, tích lũy
kinh nghiệm. Sau 2 lần thi thử đã tổ chức, trường xác định có khoảng 20 học sinh
nằm trong nhóm nguy cơ trượt tốt nghiệp.
"Từ kết quả thi thử, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực
tiếp giảng dạy từng bộ môn lên kế hoạch chi tiết và phương pháp ôn luyện, củng cố
kiến thức cho nhóm học sinh này. Làm sao để giảm dần số học sinh nguy cơ trượt tốt
nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhắc nhở giáo viên chú ý sắp xếp lịch học hợp lý,
kết hợp động viên, khích lệ để các em không bị áp lực, có tinh thần tốt nhất cho kỳ thi
chính thức", Cô Thủy chia sẻ.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT tại
Điện Biên đạt trên 98%. Mặc dù diễn biến dịch bệnh phức tạp, song theo đại
diện lãnh đạo ngành Giáo dục địa phương, mục tiêu phấn đấu trong kỳ thi sắp
tới là giữ vững kết quả này. Với mục tiêu đặt ra, ngay từ đầu năm học, sở đã ban
hành văn bản chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động giáo dục
theo phương châm: “Dạy học hiệu quả từng tiết học trên lớp; học đến đâu ôn
tập, ôn thi đến đó; chú trọng hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu”.
028. Hà Linh/ Chọn Trường, chọn nghề: Học sinh miền núi vẫn loay hoay chọn
“tương lai”// Giáo dục và thời đại.- Số 95.- Ngày 21/4/2022 - Tr.6
Ba năm theo học chương trình THPT cũng là thời điểm dịch bệnh Covid19 “hoành hành”, khiến việc học tập của nhiều học sinh miền nút bị gián đoạn.
Thời điểm đứng trước ngưỡng cửa quan trọng đầu tiên của cuộc đời, nhiều em
cũng hoang mang hơn với bài toán học trường nào, chọn nghề gì?
Học sinh án lực. phụ huynh lo lắng
Càng gần cuối năm học, Lò Thị Hương, Trường THPT Thanh Chăn (huyện
Điện Biên, tỉnh Điện Biên) lại thêm lo lắng. Nhà ở bản Xa Cuông, xã Pa Thơm - địa
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bàn khó khăn nhất của huyện nên nỗi lo “hổng” kiến thức trong những lần phải học
trực tuyến khiến em thiếu tự tin.
“Mỗi lần trường dùng học trực tiếp, em phải ở nhờ nhà bạn dưới trung tâm mới
có sóng để theo học trực tuyến. Nhưng mạng ở đây cũng chập chờn nên sự tương tác
không được bằng trên lớp, một số nội dung khó em không hỏi luôn được cô giáo. Em
khá lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới vì một số kiến thức chưa chắc chắn” Hương
tâm sự.
Cô Phạm Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm của Hương cho biết: Không riêng
trường hợp của Hương, trong lớp có nhiều học sinh nhà ở vùng khó cũng gặp tình
trạng tương tự. 3 năm học vừa qua, dịch bệnh tác động khiến một số lần nhà trường
phải dừng học trực tiếp. Công tác giảng dạy cũng như quá trình tiếp thu kiến thức của
học sinh vì thế gián đoạn theo.
Còn tại Trường THPT Mường Nhà (huyện Điện Biên) - nơi có 110 học sinh
lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp sắp tới – theo thầy giáo Đỗ Cao Thượng, Hiệu
trưởng nhà trường, đa phần các em đều cảm thấy áp lực trước kỳ thi. Cùng với đó là
tâm lý hoang mang trong việc lựa chọn ngành, nghề phù hợp.
“Nguyên nhân chính do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số thời điểm trường
phải đóng cửa khiến việc học của các em bị gián đoạn. Trong khi đây là vùng đặc biệt
khó khăn nên việc học trực tuyến tạo ra nhiều áp lực từ việc thiếu thiết bị, hạ tầng
điện, sóng không đảm bảo”, thầy Thượng chia sẻ.
Không riêng tại Điện Biên, việc lựa chọn ngành, nghề phù hợp cũng là nỗi lo
của nhiều học sinh, phụ huynh tại xã vùng cao Ka Lăng, huyện Mường Tè (Lai
Châu). Theo cô Nguyễn Thị Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ka Lăng, nhà
trường vừa phải dừng học trực tiếp 1tháng để phòng chống dịch. Do đây là thời điểm
quan trọng đối với học sinh khối 12 khiến nhiều em lo lắng.
“Huyện Mường Tè vừa trải qua thời gian căng thẳng về dịch. Mặc dù chúng tôi
rất nỗ lực song việc tổ chức dạy học trực tuyến không thể ổn định và hiệu quả bằng
trực tiếp. lượng kiến thức bị rơi vãi, kết quả thi không được như mon muốn nên ảnh
hưởng đến việc lựa chọn hướng đi, ngàng nghề”, cô Ngọc cho hay.
Cũng theo cô Ngọc, trước Tết trường chủ động cho học sinh ôn thi tốt nghiệp
một số môn. Tuy nhiên ra Tết phải nghỉ dịch kéo dài nên việc ôn luyện cũng tạm
dừng, đến nay chưa tổ chức lại được. “Trường đang cố gắng đẩy nhanh chương trình
học kỳ II. Dự kiến cuối tháng Tư bắt đầu tổ chức ôn thi trở lại nên nhiệm vụ khá nặng
nề”, cô Ngọc nói.
Thầy cô tìm cách “mở hướng”
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, năm học này cô Phạm Thị Huyền đặc
biệt quan tâm nắm bắt, ổn định tư tưởng cho học sinh, để giúp các em đưa ra lựa chọn
đúng đắn.
“Là giáo viên chủ nhiệm, tôi phối hợp với thầy cô bộ môn để trao đổi, củng cố,
hỗ trợ kiến thức cho các em; đồng thời trò chuyện để hiểu năng lực, sở trường, thậm
chí là hoàn cảnh của từng em để đưa ra gợi ý phù hợp. Trong đó, quan trọng nhất là
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động viên tinh thần để các em không bị xáo trộn tâm lý, nhất là thời gian này, cần tập
trung để ôn luyện”, cô Huyền cho hay.
Đối với Trường THPT Ka Lăng, học sinh khối 12 đã hoàn thành đăng ký
nguyện vọng. Trong tổng số 132 học sinh có 51 em có nguyện vọng vào đại học, số
còn lại chỉ đăng ký xét tốt nghiệp.
Theo Phó Hiệu trưởng nhà trường, để học sinh đưa ra được lựa chọn phù hợp,
đơn vị đã chủ động trong việc định hướng ngay từ đầu khóa. “Khi học sinh vào
trường, chúng tôi đã phân luồng dựa trên năng lực, sở trường của từng em. Từ đó
giúp các em xác định hướng đi cho mình. Trong quá trình học, có hơn chục em thay
đổi hướng đi và được giáo viên theo sát để tư vấn, giúp đỡ. Gần đây, do dịch bệnh
phức tạp nên chúng tôi chỉ đạo thầy cô đẩy mạnh hoạt động tư vấn thông qua hệ
thống mạng xã hội, Zalo. Học sinh sẽ được tư vấn cụ thể qua việc phân tích lực học,
khả năng và cả hoàn cảnh gia đình. Bởi vậy, mặc dù số học sinh đăng ký vào đại học
không nhiều, song tôi cho rằng đây là kết quả thực chất. Việc phân loại tốt sẽ giúp
các em không đưa ra lựa chọn quá sức, hoặc yên tâm hơn với hướng đi của mình”, cô
Ngọc chia sẻ.
Còn tại Trường THPT Mường Nhà, nhằm lấp “khoảng trống” về kiến thức và
ổn định tâm lý, thầy cô tận dụng tối đa thời gian ở trường của học sinh để quản lý, tổ
chức ôn luyện. Mỗi tối đều phân lịch, bố trí cho toàn bộ học sinh nội trú tổ chức các
hoạt động ôn tập trên lớp.
“Chúng tôi phân 2 giáo viên để quản lý hỗ trợ các em. Tuy nhiên, vào thời gian
cao điểm, dựa trên tình hình thực tế và nguyện vọng học sinh để bố trí giáo viên bộ
môn kèm cặp và củng cố thêm kiến thức còn thiếu hoặc yếu”, thầy Thượng cho hay.
Ngoài ra, trước khi cho học sinh đăng ký nguyện vọng, nhà trường đều có các
hoạt động rà soát, đánh giá năng lực, điều kiện hoàn cảnh học sinh qua đội ngũ giáo
viên chủ nhiệm. Đặc biệt, thông qua một số dự án hỗ trợ, nhà trường đã kết nối để tổ
chức các buổi truyền thông, nâng cao năng lực cho cả học sinh và giáo viên trong
định hướng, tư vấn nghề nghiệp.
“Qua rà soát đa phần học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Các
em thường thiên về tổ hợp môn xã hội. Bởi vậy, nhà trường tập trung định
hướng cho các em lựa chọn những ngành nghề được hỗ trợ học phí, như một số
trường công an, quân sự, sư phạm hoặc đi học nghề. Một số em có lực học nổi
trội hơn sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp”, thầy Thượng chia sẻ.
029. Hà Linh Website hocbanglaixemay.com: Giúp đồng bào Mông không thạo
tiếng Việt thi lấy bằng xe máy// Giáo dục và thời đại.- số 97.- Ngày 23/4/2022Tr. 15
Hocbanglaixemay.com là website cung cấp kiến thức về Luật Giao thông
đường bộ đầu tiên có hỗ trợ dành cho đồng bào Mông chưa sử dụng được tiếng
Việt. Đây là sáng tạo thiết thực của thầy và trò Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên
vừa đoạt giải Nhất - Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do
địa phương tổ chức.
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Lấy “chất liệu” từ thực tế
Giàng Thùy Dương sinh ra trên mảnh đất được mệnh danh là “cái nôi” của
đồng bào Mông ở Điện Biên – xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo). Dương đang học lớp
11B1, Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên. Gắn bó với cuộc sống miền núi, Dương
thường xuyên chứng kiến cảnh người dân điều khiển xe máy nhưng lại không hiểu
luật, gây ra những vụ việc đáng tiếc.
“Nhu cầu sử dụng xe máy rất lớn, song nhiều bà con không biết đọc và viết
tiếng Việt nên không thi được giấy phép lái xe theo quy định. Nếu không hiểu luật
mà vẫn điều khiển phương tiện thì vừa vi phạm, lại hết sức nguy hiểm cho chính
người tham gia giao thông”, Dương tâm sự.
Ngay khi mang những trăn trở này chia sẻ với thầy Lê Thành Long (giáo viên
dạy Tin học), Dương đã được thầy gợi ý xây dựng một dự án giúp bà con tiếp cận
Luật Giao thông đường bộ dễ dàng hơn. Dưới sự hỗ trợ của thầy Long, Dương cùng
Đoàn Thị Hà Giang, lớp 12C3 (có năng khiếu về tin học) hoàn thiện website với tên
gọi: hocbanglaixemay.com dành cho người Mông chưa sử dụng được tiếng Việt.
Theo thầy Long cho biết, để đáp ứng và tạo điều kiện cho bà con có nhu cầu
học và thi sát hạch lấy giấy phép lái xe máy A1, cuối năm 2020 UBND tỉnh Điện
Biên đã ban hành quy định riêng dành cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc,
viết tiếng Việt. Tuy nhiên, do chưa có được phương pháp học phù hợp nên tỷ lệ đăng
ký thi và đạt còn hạn chế.
Để có “chất liệu” cho dự án, cuối tháng 4/2021, nhóm đã tổ chức khảo sát thực
tế tại xã Tỏa Tình. Tiến hành thu thập thông tin tại 168 hộ, với 843 khẩu, nhóm xác
định có 94 người không sử dụng được tiếng Việt. 33 người trong số đó đã từng tham
gia thi sát hạch lái xe mô tô, song chỉ có 10 người vượt qua kỳ thi.
“Có những người thậm chí thi nhiều lần rồi vẫn không đạt hoặc nản không thi
nữa. Lý do họ đưa ra đa phần là cho rằng chưa có hoặc không tiếp cận được phương
pháp hỗ trợ học lý thuyết hiệu quả. Bởi hiện nay, các tài liệu hướng dẫn đều sử dụng
tiếng phổ thông, trong khi họ lại không thông thạo”, Giang chia sẻ.
Xác định được hướng đi, nhóm đã tập trung, chú trọng vào việc xây dựng, thiết
kế các tiện ích hỗ trợ hướng trọng tâm đến nhóm bà con chưa thành thạo tiếng phổ
thông. “Chúng tôi tìm hiểu quá trình soạn và ra đề thi của Sở Giao thông Vận tải địa
phương, các trung tâm tổ chức thi lấy giấy phép lái xe. Từ đó, phiên dịch, biên tập và
xây dựng một hệ thống ra đề thi sát với thực tế”, thầy Long cho hay.
Sáng tạo thiết thực
“Mỗi lần chứng kiến các cô, chú người Mông không biết chữ rưng rưng khi lần
đầu cầm trên tay bằng lái xe máy, cả thầy và trò lại như được tiếp thêm động lực. Mọi
người lại thêm quyết tâm hoàn thiện và phát triển website hướng đến những điều lớn
lao hơn…”, Dung bộc bạch.
Website được xây dựng bao gồm banner và logo trường; video giới thiệu toàn
bộ tính năng; 4 menu chính học 200 câu lý thuyết, các loại biển báo giao thông đường
bộ, mẹo thi, đề thi thử sát hạch… Tất cả đều gồm có file tiếng Mông và chữ Việt để
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đáp ứng nhiều đối tượng có thể luyện thi, bao gồm cả bà con người Mông không
thành thạo tiếng phổ thông.
Giàng Thùy Dương cho biết thêm, bên cạnh các chức năng cơ bản như các
website khác (thi thử, thi theo bộ đề, mẹo ghi nhớ, các biển báo…), nhóm “làm mới”
website bằng việc cung cấp nhiều tiện ích cho người dùng.
“Nếu như các phần trước phải tải về điện thoại hoặc máy tính, cài đặt rất phức
tạp, tốn dung lượng và nặng máy thì luyện thi bằng lái xe máy A1 của chúng em chỉ
cần thao tác trực tiếp trên website. Đặc biệt, website có file âm thanh bằng tiếng
Mông được biên tập theo ngôn ngữ địa phương, bà con dễ nghe, dễ hiểu nên việc ôn
luyện dễ dàng hơn”, Giang nói.
Bà Giàng Thị Minh (SN 1977), xã Tỏa Tình là một minh chứng cụ thể. Bà
Minh nhiều năm đăng ký thi sát hạch lái xe mô tô nhưng đều không vượt qua phần
thi lý thuyết, vì không thành thạo tiếng phổ thông. “Các tài liệu đều viết bằng tiếng
Việt, mà tôi thì không thành thạo nên xem mà không hiểu. Mặc dù có chồng hướng
dẫn, nhưng vì bận làm nương nên chồng hỗ trợ không được thường xuyên”, bà
Minh chia sẻ.
Cuối năm 2021, Dương đã giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trang web luyện thi
của nhóm và động viên bà Minh thi tiếp. Lượt đầu khi tiếp cận phần mềm ôn luyện để
thi thử, bà Minh chỉ đạt 5 điểm. Hơn 1 tháng sau khi học, ở lượt thi thứ 8 bà đạt 24
điểm. Đến kỳ sát hạch ngày 24/12/2021, bà Minh đã thi đỗ trong niềm phấn khởi của
cả gia đình.
Theo thầy Long, trên thực tế ở Điện Biên không chỉ đồng bào Mông mà còn
nhiều bà con thuộc đồng bào dân tộc thiểu số khác cũng gặp khó khăn tương tự khi
có nhu cầu thi bằng lái xe mô tô. Chính bởi vậy, mong muốn của cả thầy và trò là dự
án không dừng lại ở đây mà tiếp tục được mở rộng hơn nữa.
“Mục tiêu chúng tôi hướng đến trong tương lai là website được phổ biến rộng
rãi hơn nữa. Về phía thầy trò sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung nhiều kênh
hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc khác nhau. Mục đích là để nâng cao hiệu quả và tính
ứng dụng của dự án. Tuy nhiên, muốn vậy thì ngoài sự nỗ lực của thầy và trò, chúng
tôi cần thêm động lực từ các cơ quan chuyên môn có liên quan”, thầy Long nói.
030. Hà Linh/ ĐIỆN BIÊN: Vun đắp văn hóa dân tộc trong trường học// Giáo
dục và thời đại chủ nhật.- Số 17.- Ngày 24/4/2022 - Tr.10+11
Chưa phải là môn học độc lập, không có giáo viên chuyên ngành... song
bằng hoạt động thú vị, tình yêu văn hóa dân tộc đang được vun đắp ở nhiều
trường học miền núi tỉnh Điện Biên.
Từ những điều giản dị
Mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, học sinh Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên đều mặc
trang phục truyền thống của dân tộc mình lên lớn. Nếu sinh hoạt này được duy trì
nhiều năm bằng ý thức tự giác của các em.
Em Lò Văn Quân, lớp 11B3, chia sẻ: Mỗi bạn đều mang theo hai đến vài bộ
trang phục truyền thống khi đến trường. Em có 3 bộ để thay đổi thường xuyên.
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Không chỉ trì như lịch đã quy định, Quân và nhiều bạn còn mặc vào các ngày khác
trong tuần.
“Ở trường, chúng em được thầy cô dục để hiểu và yêu hơn bộ trang phục của
dân tộc mình. Em thấy, trang phục mỗi dân tộc có nét đẹp riêng. Vì thế, các bạn đều
tự giác mặc và tự hào về điều đó", Quân tâm sự.
Theo cô Nguyễn Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên,
mỗi học sinh từ khi bước chân vào “ngôi nhà chung" đều được giáo dục về niềm tự
hào, tự tôn dân tộc. Để từ đó, các em có ý thức và trách nhiệm trong mỗi việc làm,
hành động của mình.
“Nhà trường mong học sinh hiểu được rằng, mỗi em là đại diện văn hóa của
một dân tộc, vùng quê. Vì vậy, chúng tôi luôn tạo điều kiện để các em được thể
nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp xúc với giá trị văn hóa của
các dân tộc khác. Mặc trang phục truyền thống là điều đơn giản nhất nhưng đem lại
hiệu quả thiết thực”, cô Huệ cho biết.
Không phải trường nội trú, song Trường THPT Thanh Nưa (huyện Điện Biên)
có đã phần học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có gần 150 học
sinh ở bán trú. Bởi vậy, nhà trường luôn khuyến khích học sinh phát huy các giá trị,
nét đẹp văn hóa dân tộc mình trong hoạt động sinh hoạt, học tập.
Cô Lê Thị Kiều Oanh - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: Bên cạnh việc xây
dựng ý thức tự giác, tổ chức các chương trình ngoại khóa, giao lưu, trải nghiệm văn
hóa các dân tộc, nhà trường còn triển khai lồng ghép chương trình giáo dục địa
phương vào từng môn học.
“Trong chương trình giáo dục kỹ năng sống, các em được truyền đạt về gìn giữ
truyền thống văn hóa dân tộc qua hình thức tích hợp các môn học Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lý, Giáo dục công dân... Mỗi thầy cô đều xây dựng kế hoạch, bài giảng cụ thể để
có những giờ học mang tính thực tế, thông qua trải nghiệm văn hóa bản địa”, cô Oanh
cho hay.
Còn tại Trường THPT Nà Tấu (TP Điện Biên Phủ), vai trò của Đoàn Thanh
niên được phát huy hiệu quả trong việc quy tụ, xây dựng và hướng học sinh vào các
hoạt động giàu bản sắc.
Hàng năm, Đoàn trường đều phối hợp với các tổ chức, chính quyền địa phương
thực hiện hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, phong trào thi đua. Tiêu biểu như phong
trào “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp”, các chương trình về nguồn gắn
với cơ sở.
“Trong mỗi hoạt động, Ban Chấp hành đã khéo léo đưa nội dung, hoạt động
giáo dục truyền thống, tình yêu văn hóa dân tộc để kết nối, gắn kết các em lại với
nhau. Đặc biệt là chương trình về nguồn, không chỉ nâng cao ý thức trách nhiệm với
từng vấn đề cụ thể, mà thông qua những trải nghiệm thực tế, các em cũng thêm hiểu,
yêu và tự hào với truyền thống văn hóa địa phương”, cô Đàm Thị Thanh Thảo - Bí
thư Đoàn trường thông tin.
Kết nối tình yêu
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Mới đây, hoạt động trải nghiệm “Ngày hội văn hóa dân tộc Thái” tại Trường
Tiểu học Him Lam (TP Điện Biên Phủ) đã thu hút và để lại nhiều ấn tượng đặc biệt
với giáo viên, học sinh, phụ huynh nhà trường.
Sân trường “biến” thành “bảo tàng”văn hóa Thái thu nhỏ, với nhiều góc trưng
bày, trải nghiệm độc đáo. 60 học sinh, đại diện cho 30 lớp học tham gia với nhiều
hoạt động văn hóa sôi nổi, phong phú, hấp dẫn: Liên hoan văn nghệ; trình diễn trang
phục truyền thống... Ngoài ra, những cô, cậu học trò “nhí” còn bị cuốn hút với gian
trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa và du lịch; các trò chơi ném còn, múa sạp,
xòe Thái...
“Đây là hoạt động nhà trường tổ chức gắn với Lễ hội Hoa ban – hoạt động văn
hóa truyền thống đặc trưng của địa phương. Hơn cả kỳ vọng, buổi trải nghiệm không
chỉ thu hút sự tham gia nhiệt tình, hào hứng của học sinh, mà còn gắn kết học sinh
nhà trường cùng hướng đến tình yêu với văn hóa dân tộc địa phương”, cô Nguyễn
Thu Huyền chia sẻ.
Còn tại Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên, nhiều năm nay, Câu lạc bộ (CLB)
Dân ca - Dân vũ - Nhạc cụ - Trang phục dân tộc là nơi “kết nối” học sinh nhà trường
với các sinh hoạt văn hóa cộng đồng. CLB có khoảng 100 học sinh tham gia và sinh
hoạt định kỳ theo từng tháng, với những chủ đề khác nhau.
Tham gia CLB ngay từ khi vào theo học tại trường, em Lò Thị Thu Hoài, lớp
1185 đã tự tin hơn rất nhiều khi thể hiện tài năng ca hát của mình. Hoài tâm sự. Em
rất vui khi được tham gia vào CLB. Đặc biệt là sau những giờ học căng thẳng, chúng
em được ngồi lại với nhau để cùng hòa mình vào những bài hát dân tộc.
“Mặc dù chưa thực sự nhuần nhuyễn, song qua mỗi lần sinh hoạt, chúng em
được chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Mỗi bạn được tự do thể hiện tình yêu với văn hóa dân
tộc mình. Giờ đây, không chỉ hiểu thêm về văn hóa và nghệ thuật trình diễn của dân
tộc Thái, em còn được tìm hiểu thêm nhiều nét văn hóa truyền thống của các dân tộc
khác” Hoài tâm sự.
Còn theo cô Nguyễn Thị Huệ, mỗi buổi sinh hoạt đều do các em xây dựng,
thực hiện dựa trên hướng dẫn, quản lý của nhà trường. Nhờ vậy, tạo không khí thoải
mái cho các em khi tham gia học tập. Học sinh tham gia câu lạc bộ, sau một thời gian
đều tự tin hơn trong mọi hoạt động, sinh hoạt tại trường.
031. HÀ TÁM/ Giáo dục huyện Mường Ảng chú trọng công tác từ thiện, nhân
đạo// Đời sống và Pháp luật.- Số 85.- Từ ngày 4-9/4/2022 - Tr.22
Công tác từ thiện nhân đạo được thực hiện có hiệu quả, nhân dân đồng thuận với
các chủ trương kế hoạch của huyện, của ngành giáo dục, huy động hợp lý và có hiệu quả
sự tham gia của các tập thể, tổ chức và cá nhân vào các hoạt động giáo dục, tăng cường
cơ sở vật chất, thiết bị, hỗ trợ giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn và điều kiện khác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong toàn ngành.
Cùng với sự chỉ đạo của UBND huyện, sự chủ động, tích cực của các cán bộ
quản lý, các thầy, cô giáo đã kêu gọi, kết nối nhiều nguồn kinh phí, nguồn tài trợ cho
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các hoạt động hỗ trợ học bổng, mua đồ dùng học tập, hỗ trợ ăn trưa... Tính từ đầu
năm học đến nay Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã nhận từ thiện từ các tổ chức,
cá nhân với tổng giá trị ước tính 1.219.000.000 đồng.
Học sinh Trường THCS Xuân Lao, huyện Mường Ảng ngoài giờ học chính
khóa và phụ đạo trên lớp các em còn được tiếp cận với công nghệ thông tin, được
truy cập Internet... Thông tin đã dần nối gần khoảng cách giữa các em vùng cao với
vùng thuận lợi.
Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán với sự nỗ lực, cố gắng kêu gọi hỗ trợ cho
cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhận hỗ trợ
quà Tết cho cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh
nhằm động viên các thầy cô và học sinh vượt lên khó khăn, nâng cao chất lượng dạy
và học trong thời gian tới với tổng giá trị 137.200.000 đồng.
Ngày 26/1/2022 lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Liên
đoàn lao động huyện đến các trường trực thuộc trên địa bàn tặng quà cho 98 cán bộ,
giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này đồng chí Nguyễn Đức
Quang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã động viên các thầy cô cùng các
em học sinh tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao trong tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp.
032. Hà Linh/ Thầy giáo người Dao làm “mẹ” trên bản Mông// Giáo dục và thời
đại.- Số 91.-Ngày 16/4/2022 - Tr.18+19
Lặn lội vượt gần 500 cây số từ quê hương Sơn La, thầy giáo người Dao Bàn Văn Đức ngược lên biên giới Mường Nhé (Điện Biên) để làm “mẹ” của
những đứa trẻ Mông nghèo khó. Hơn 10 năm trôi qua, đôi bàn tay thô ráp, vụng
về ấy đã chăm bẵm,nuôi dạy hàng trăm đứa trẻ vùng cao tự tin vững bước trên
hành trình chinh phục tri thức.
Không phải cứ “xuôi dòng”mới là tiến lên
Thầy giáo Bàn Văn Đức quê ở tỉnh Sơn La. Năm 2011, thầy tốt nghiệp khoa
Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Thái Bình. Không ở lại tìm kiếm cơ hội tại
những vùng thuận lợi như nhiều bạn bè cùng khóa, thầy Đức ngược lên huyện biên
giới Mường Nhé nộp hồ sơ xin việc.
“Thật ra ngày tôi mới ra trường, có nhiều vùng thuận lợi hơn vẫn thiếu giáo
viên. Khi tôi quyết định lên biên giới, nhiều người bảo tôi ngược đời, sao không cố
gắng tìm kiếm cơ hội ở gần. Thế nhưng tôi nghĩ, không phải cứ xuôi dòng mới là tiến
lên. Chỉ cần được làm đúng với nghề đã đào tạo, thì ở đâu cũng tốt. Dù sao, nghề tôi
lựa chọn vốn cũng đã “ngược rồi”, thầy Đức tâm sự.
Rồi thầy kể, ngay từ khi chọn học và gắn bó với công việc làm giáo viên mầm
non, người thân, bạn bè thầy đều phản đối. Bởi theo quan niệm thì đây là nghề chỉ
phù hợp với nữ giới. “Nhiều người bảo, giáo viên mầm non là phải có giọng nói nhẹ
nhàng, ngọt ngào, hát hay, múa dẻo... Tôi thì lại nghĩ, trẻ con sẽ quý, sẽ nghe lời
người nào yêu chúng. Vì thế, chỉ có tình yêu đúng cách mới là phương pháp dạy trẻ
tốt nhất”, thầy Đức nói.
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Nói thì là vậy, song để chinh phục hành trình “đi ngược” ấy, thầy Đức cũng
phải vượt qua không ít khó khăn, thử thách. Nộp hồ sơ, thầy được phân công giảng
dạy tại Trường Mầm non xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé. Ngày đầu tiên đặt chân lên
điểm trường lẻ ở đây, thầy hụt hẫng khi chứng kiến cảnh khó khăn, nghèo khó của bà
con bản địa.
Là bản giáp biên giới, 100% đồng bào dân tộc Mông, đời sống gần như “tự
cung tự cấp” nên nhiều trẻ không được đến trường. Trong khi đó, đường giao thông,
điện lưới quốc gia, sóng điện thoại, các dịch vụ giao thương gần như không có. Bọn
trẻ sinh ra, lớn lên gần như theo bản năng vì thiếu vắng sự chăm sóc, dạy dỗ của
người lớn.
Ngay sau khi nhận công tác tại điểm trường Chuyên Gia 3, thầy Đức tìm đến
từng nhà dân để vận động học sinh ra lớp. Thầy tâm sự: “Muốn người dân cho con
em đến lớp, thì trước tiên phải làm cho họ hiểu đi học để làm gì, hơn ở nhà như thế
nào? Vì thế tôi phải đi đến từng nhà, vận động từng phụ huynh một. Có người thậm
chí phải đi nhiều lần, vận động, trò chuyện nhiều giờ để họ hiểu mình, hiểu mục đích
của mình”.
Do khác dân tộc nên việc nói để dân nghe, dân tin cũng không hề đơn giản.
Thầy Đức đã kết nối, phối hợp cùng với chính quyền địa phương, tranh thủ uy tín của
già làng, trưởng bản trong những lần gặp mặt đầu tiên. Bước chân lặng lẽ, cặm cụi,
bền bỉ qua ngày, vượt tháng cũng giúp bà con người Mông biên giới hiểu hơn tấm
lòng thầy giáo trẻ. Những người dân đầu tiên bắt đầu cho con ra lớp, song họ lại gần
như khoán trắng cho thầy. Chưa lập gia đình, chưa từng có con, giờ lại làm “mẹ”,
chăm sóc cùng lúc hơn chục đứa trẻ tiếp tục khiến thầy gặp khó.
“Thực tế khó khăn, vất vả hơn nhiều so với những điều tôi được học và xác
định từ đầu. Nhất là trẻ ở vùng này ít được tiếp xúc với người lạ nên chưa dạn dĩ.
Nhiều thói quen còn mang tính bản năng. Để chăm sóc, giáo dục chúng thì tình yêu
thôi chưa đủ, mà cần thêm cả sự kiên trì, nhẫn nại và hiểu biết nhất định thì mới có
cách tiếp cận, phương pháp giảng dạy phù hợp nhất”, thầy Đức giãi bày.
Để vượt qua ngượng nghịu, vụng về của những ngày đầu, thầy Đức nhờ đồng
nghiệp nữ hỗ trợ thêm. Những khi có cơ hội, thầy cũng tự mò mẫm lên mạng tìm
hiểu, học hỏi thêm kỹ năng múa, hát; cách thức làm sao để tổ chức một giờ học cuốn
hút; tự sáng tạo ra những đồ chơi kích thích trí tò mò, phấn khích của bọn trẻ.
Một ngày của thầy Đức thường bắt đầu từ sớm, nhưng sẽ kết thúc sau 24 giờ.
Bởi nhiệm vụ chăm lo, dạy dỗ cho trẻ gần như chiếm hết thời gian ban ngày. Khi
màn đêm tĩnh mịch buông xuống, bà con trong bản thường nghe tiếng đục đẽo, cưa
xẻ vang lên từ lớp học lập lòe ánh đèn. Đó là lúc thầy tranh thủ lắp ghép, hoàn thiện
những chiếc xích đu, bập bênh, cầu khỉ và nhiều đồ chơi mới từ những thứ bỏ đi được
nhặt nhạnh, tích cóp trước đó.
Trẻ khôn lớn, thầy cũng “trưởng thành”
Khi chúng tôi có mặt tại điểm trường Mầm non Chuyên Gia 3 cũng là lúc thầy
Đức cùng trò đang triển khai các hoạt động trong tiết học âm nhạc. Nhìn sự say sưa
và những động tác chân tay nhuần nhuyễn, mềm mại của thầy từ trong ánh mắt những
đứa trẻ, chúng tôi mới thật sự thấm hiểu tâm sự trước đó của thầy.
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Hiện thầy Đức chủ nhiệm lớp mẫu giáo ghép 5 - 6 tuổi và 3 - 4 tuổi, với 15 trẻ.
Tất cả mọi công việc từ dạy học đến nấu ăn, chăm chút tay chân, vệ sinh hàng ngày
cho trẻ đều do một tay thầy Đức thực hiện. Đều đặn mỗi ngày, khi mặt trời nhú trên
đỉnh núi phía xa cũng là lúc thầy thức dậy để kịp nhận thực phẩm từ trường trung tâm
mang về điểm bản. Nhận trẻ từ phụ huynh, thầy giảng dạy đến giữa buổi thì tổ chức
hoạt động tự chơi cho trẻ để tranh thủ xuống bếp nấu 16 suất cơm trưa.
Giờ ăn đến, bọn trẻ nháo nhác vì đói. Một mình thầy Đức “xoay” như chong
chóng. Đút cơm cho đứa này, rồi lại lấy canh, san thức ăn cho đứa kia. Trẻ ăn xong,
thầy tranh thủ ăn vội bát cơm để còn cho chúng đi ngủ. Trẻ yên giấc rồi, thầy mới có
thời gian dọn dẹp, rửa bát, thìa... nên giấc ngủ trưa ngày nào cũng vội.
“Tất bật thế nhưng bọn trẻ cứ ăn ngon, ngủ khỏe vậy là tôi vui lắm rồi. Mỗi
năm trôi qua chúng tiến bộ thêm một chút thì mình lại đỡ vất vả đi. Trẻ trưởng thành,
tôi cũng thấy mình trưởng thành hơn trong nghề và trong cả vai trò làm bố đối với gia
đình riêng của tôi”, thầy Đức chia sẻ.
Quen địa bàn, công việc nên mỗi ngày với thầy Đức giờ đây nhẹ nhàng hơn rất
nhiều. Nhờ vậy thầy có thêm thời gian để xuống bản trò chuyện, gần gũi với bà con.
Ở điểm trường, thầy cũng tự tay cải tạo đất, mua hạt về gieo những luống rau xanh
cải thiện bữa ăn cho trẻ.
“Xóa bỏ” những hoài nghi ban đầu của nhiều người, giờ đây thầy Đức đã
chứng minh được rằng không có công việc, nhiệm vụ nào là chỉ dành riêng cho nam
giới hay phụ nữ. Thậm chí, nhiều giáo viên nữ mới vào nghề phải “ngưỡng mộ” trước
sự khéo léo, chăm chút của thầy.
Suốt 11 năm gắn bó với vùng đất biên giới, thầy Đức đã đặt những viên gạch
xây dựng nền tảng đầu tiên cho hàng trăm đứa trẻ nghèo khó, tự ti vững tin theo đuổi
con đường tri thức. Trong những chia sẻ cho tương lại, chúng tôi không thấy thầy
nhắc đến nguyện vọng chuyển địa bàn, mà chỉ nghe câu chuyện trăn trở về sự học,
cuộc sống của những đứa trẻ vùng cao.
Còn theo chia sẻ của cô Phạm Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường, thầy Đức
luôn đặc biệt trong số giáo viên nhà trường. Sự đặc biệt ấy không chỉ đến từ việc thầy
là nam giáo viên mầm non duy nhất của toàn huyện, mà bởi những nỗ lực thầy đang
thực hiện để “bình thường hóa” công việc đặc biệt.
“Mặc dù ở đây học sinh 100% là con em đồng bào Mông, song sự tương đồng
trong đời sống phần nào cũng giúp thầy Đức đứng lớp rất vững vàng, thực hiện nhiều
phần việc mà ít giáo viên mầm non thông thường làm được. Cũng đã nhiều lần nhà
trường có ý định luân chuyển cho thầy về dạy ở trung tâm, nhưng thầy từ chối. Lý do
thầy đưa ra là cả trường có mình thầy là nam giới nên muốn nhận phần gian khó hơn.
Nhờ vậy mà nhiều cô giáo có hoàn cảnh đặc biệt như mang thai, có con nhỏ... cũng
đỡ phần vất vả”, cô Hương cho hay.
“Tôi muốn nhìn thấy những học sinh mà tôi từng dạy dỗ được lớn lên,
trưởng thành trong điều kiện tốt hơn. Mà trước mắt là mong có một con đường
thuận lợi, để bọn trẻ đi lại đỡ vất vả. Ở đây, từng có rất nhiều người sinh ra, lớn lên
cho đến khi hết cuộc đời cũng không ra khỏi bản làng mình. Thầy BÀN VĂN ĐỨC
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