Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 12/2019
001. PV&TTXVN/ Điện Biên kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở// Trích nguồn báo
Nhân dân.- Số 23423.- Ngày 3/12/2019 - Tr.1
Trước những yêu cầu cấp bách về công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở
hiện nay, tỉnh Điện Biên tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ
các giải pháp kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ở
cơ sở.
Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng.
Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện chủ trương,
nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò nêu gương của
người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của
chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, phường, thị trấn,
cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ được tỉnh quan tâm chú trọng.
Tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cập nhật
kiến thức cho hơn 4.568 lượt cấp ủy viên, bí thư chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập
trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở
đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, phù hợp với đặc điểm địa
phương, đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã củng cố, kiện toàn, thành lập mới 64 tổ
chức cơ sở đảng; giải thể 191 chi bộ do sắp xếp lại tổ chức bộ máy; kiện toàn, củng
cố 558 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Toàn tỉnh kết nạp được 8.990 đảng viên mới
(bình quân 2.247 đảng viên/năm, đạt hơn 112% kế hoạch); xóa được 87 trong số 95
bản chưa có đảng viên; giảm 193 trong số 328 thôn, bản và 33 trường học chưa có chi
bộ (đến nay 100% trường học đã có chi bộ); giảm 67 trong số 88 trạm y tế chưa có
chi bộ (từ 88 còn 21).
002. PHẠM THÁI HỌC/ Hiệu quả công tác quản lý VKTBKT// Báo Quân Khu
2.- Số 1068.- Kỳ 2.- Tháng 12.- Ngày 4/12/2019 - Tr.6
Là kho kỹ thuật tổng hợp cấp chiến dịch, chính vì vậy cán bộ, chiến sĩ Kho
K79 thường xuyên quán triệt và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai
thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi
tắt là Cuộc vận động 50). Sức lan tỏa của Cuộc vận động 50 đã góp phần quan trọng
trong hiệu quả quản lý số lượng, chất lượng và đồng bộ VKTBKT cũng như trong
quản lý cán bộ, nhân viên kỹ thuật và cơ sở kỹ thuật.
Kho K79 hiện đang quản lý một khối lượng lớn VKTBKT. Tình trạng
VKTBKT của đơn vị quản lý phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm trong chiến tranh;
hệ số kỹ thuật, chất lượng, đồng bộ và độ tin cậy không cao. Mặt khác, hệ thống cơ
sở hạ tầng bảo đảm cho công tác kỹ thuật còn hạn chế. Bên cạnh đó, quân số của đơn
vị thường xuyên thiếu so với biên chế, đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ, trong công tác chỉ
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huy còn nhiều hạn chế, nhân viên CMKT mất cân đối về ngành nghề, trình độ chuyên
môn không đồng đều… Những khó khăn đó tạo ra những “rào cản”, ảnh hưởng
không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nói chung, và hiệu quả công
tác quản lý VKTBKT nói riêng.
Thực tế cho thấy, Kho K79 với nhiệm vụ chính trị trung tâm là sẵn sàng tiếp
nhận, cấp phát và sửa chữa VKTBKT cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn
sàng chiến đấu trên hướng Tây của Quân khu và giúp bạn Lào. Xác định rõ trách
nhiệm, cấp uỷ, chỉ huy các cấp của đơn vị đặc biệt coi trọng công tác quản lý
VKTBKT. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận
thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý
VKTBKT. Từ đó, đề cao trách nhiệm, có giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo
và tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển mạnh mẽ, vững chắc về công tác quản lý
VKTBKT.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý VKTBKT, Kho K79
thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50, trên cơ sở đó làm tốt chức
năng tham mưu cho Đảng uỷ, chỉ huy kho chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện
nghiêm túc các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động, gắn với phong trào thi đua
Quyết thắng của đơn vị theo phương châm: Hướng xuống đơn vị cơ sở với những
hoạt động thiết thực, hiệu quả. Chính vì vậy, công tác quản lý VKTBKT của Kho
K79 luôn được đánh giá cao.
Theo đó, hệ thống sổ sách nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý VKTBKT
bảo đảm đầy đủ thống nhất, được hệ thống, đăng ký, thống kê, các mẫu biểu theo
các chuyên ngành, thường xuyên theo dõi, thống kê, cập nhật ghi chép chính xác,
kịp thời; bảo đảm đủ hệ thống bảng biểu đối với các nhà kho, khu kỹ thuật. Kho
thường xuyên duy trì và thực hiện tốt công tác kiểm kê, điểm nghiệm 0h ngày 1/1
và 1/7, kịp thời cập nhật diễn biến số lượng, chất lượng, chủng loại VKTBKT; tổ
chức kiểm tra, phân chọn, sắp xếp theo quy hoạch; đến nay 100% VKTBKT đã
được đăng ký, quản lý theo đúng các quy định của từng chuyên ngành kỹ thuật và
được quản lý bằng công nghệ thông tin; 100% kho đều thực hiện ký cam kết giữa
thủ kho với chỉ huy đơn vị và lực lượng bảo vệ về trách nhiệm quản lý VKTBKT
trong từng kho của mình.
Xác định tình trạng đồng bộ là một yêu cầu không thể thiếu trong nhiệm vụ
BĐKT, việc quản lý đồng bộ của VKTBKT đã được Kho K79 chú trọng không chỉ
đối với các trang bị SSCĐ mà cả đối với các trang bị sử dụng thường xuyên nhằm
duy trì tình trạng kỹ thuật, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật khi đưa VKTBKT ra sử
dụng; nâng cao ý thức giữ gìn, quản lý, sử dụng có hiệu quả và đúng niên hạn từng
chủng loại đồng bộ của trang bị cho mọi đối tượng
Với phương châm “Quản lý tốt người để giữ của, quản lý tốt của để giữ
người”, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Kho K79 đã thực sự chăm lo xây dựng,
đào tạo nhân tố con người, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên CMKT, nhất là đội
ngũ trực tiếp quản lý, khai thác VKTBKT (Cán bộ chỉ huy kỹ thuật các cấp, nhân
viên thủ kho, bảo quản, lực lượng cảnh vệ ở kho, thống kê, lái xe, nhân viên ngành y,
cơ yếu, thông tin….). Trên cơ sở nâng cao chất lượng con người nhằm nâng cao hiệu
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quả của công tác quản lý VKTBKT, mọi cán bộ, chiến sĩ QNCN, CNVQP đều được
quán triệt học tập, nắm chắc điều lệ CTKT QĐNDVN, điều lệ công tác TMKT, các
điều lệ kỹ thuật chuyên ngành, các nội dung hướng dẫn của Ban chỉ đạo Cuộc vận
động 50 Quân khu. Bên cạnh đó, Kho đã tích cực củng cố, sửa chữa nâng cấp các cơ
sở kỹ thuật, xây dựng mới theo quy hoạch, từng bước phấn đấu xây dựng các nhà
kho, khu kỹ thuật cất giữ VKTBKT và các công trình kỹ thuật tổng hợp, đủ tiêu
chuẩn cất giữ bảo quản.
Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, khắc phục, tháo gỡ khó khăn vướng mắc Kho
K79 từng bước đưa công tác quản lý VKTBKT vào nền nếp. Qua đó góp phần nâng
cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT, bảo đảm an toàn VKTBKT,
kho tàng, trạm xưởng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm
vụ khác.
003. PHẠM KỲ KHIÊM/ “Xanh - sạch - đẹp” ở Trung đoàn 82// Báo Quân khu
2.- Số 1067, kỳ 1.- Tháng 12/2019 - Tr.4
Đến Trung đoàn 82, chúng tôi vô cùng ấn tượng trước những thay đổi tích cực
của đơn vị. Hệ thống doanh trại, cảnh quan môi trường của Trung đoàn khá khang
trang, xanh, sạch, đẹp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội sinh hoạt, học tập và
công tác.
Theo Thượng tá Cao Xuân Thành, Chính ủy Trung đoàn, xây dựng cảnh quan
môi trường là một nội dung quan trọng trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng
môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, góp phần xây dựng, bồi dưỡng
phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, tạo nên đời sống văn
hoá tinh thần lành mạnh, phong phú trong đơn vị; đồng thời là điều kiện tốt nhất để
bộ đội được hưởng thụ văn hóa, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”,
phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với phương châm "trên dưới cùng lo, cùng làm", phát huy tinh thần chủ động,
sáng tạo, từ cơ quan Trung đoàn đến các phân đội đã tích cực tham gia các hoạt động
xây dựng củng cố cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quy, thống nhất. Trao
đổi với chúng tôi, Đại úy Dương Thăng Long, Chính trị viên Tiểu đoàn 6 cho biết:
Để có được cảnh quan “xanh – sạch – đẹp”, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã chỉ đạo
các đơn vị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: Tổ chức thực hiện tốt chế độ hàng
ngày, hàng tuần, hàng tháng; thực hiện Ngày thứ 7 xanh để chăm sóc bồn hoa cây
cảnh và động viên mọi cán bộ, sĩ quan, HSQ, CS đóng góp trí tuệ và công sức để cải
tạo xây dựng cảnh quan môi trường chung của toàn đơn vị.
Qua tìm hiểu và được biết, Đảng ủy Tiểu đoàn 6 luôn quán triệt, thực hiện tốt
nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”.
100% đơn vị cấp đại đội trong toàn đơn vị có công trình chào mừng. Cán bộ, HSQ,
CS trong Tiểu đoàn lại cùng nhau trồng mới các giống hoa, tu sửa, bổ sung thêm cây
cảnh, ghế đá. Qua đó hệ thống khuôn viên, bồn hoa, cây cảnh, của Tiểu đoàn thường
xuyên được bổ sung không chỉ về số lượng mà còn về cả chất lượng lẫn chủng loại.
Cảnh quan đơn vị trở nên khang trang, sạch đẹp, góp phần tích cực vào việc xây dựng
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và bảo vệ môi trường lành mạnh trong đơn vị. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư
tưởng công tác, gắn bó với đơn vị.
Có thể khẳng định rằng, cảnh quan môi trường Trung đoàn 82 được xây dựng,
củng cố xanh, sạch, đẹp là một yếu tố quan trọng tác động tích cực đến tâm tư, tình
cảm của bộ đội; tạo điều kiện để bộ đội có môi trường sinh hoạt, học tập, huấn luyện,
vui chơi giải trí lành mạnh, phong phú; làm cho cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến, gắn
bó coi đơn vị là nhà, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao.
004. Đào Duy Tuấn/ ấm tình quân dân// Quân khu 2.- Số 1068, kỳ 2.- Ngày
12/12/2019 - Tr.4
Đã 2 năm nay, mỗi khi vào mùa Đông cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất và xây
dựng cơ sở chính trị số 1, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 bên cạnh thực hiện nhiệm
vụ chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; củng cố quốc phòng an
ninh trên địa bàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) có nhiều cách làm sáng tạo giúp đỡ một
số gia đình khó khăn. Việc làm ý nghĩa thiết thực càng làm ấm thêm tình quân dân
trong những ngày lạnh giá nơi núi rừng Tây Bắc.
Sáng tinh mơ một ngày cuối tháng 11 sương mù giăng kín các đường đi lối lại
và đồi cây ngọn cỏ trên vùng đất Nậm Pồ nhiều nắng gió. Nhưng tại bản Nậm Chim
1, xã Si Pa Phìn rất đông người dân tập trung để nhận quần áo do bộ đội Đội Sản xuất
và xây dựng cơ sở chính trị số 1 trao tặng. Tiếng cười nói rôm rả của cả bộ đội và
người dân xua tan đi cái rét ngọt đầu đông.
Ông Vàng A Súa, trưởng bản Nậm Chim 1, hồ hởi đưa từng người dân một đến
vị trí nhận quần áo, chăn màn. Ông thổ lộ: cả bản có 146 hộ, với 679 nhân khẩu,
nhưng 100% dân tộc Mông và 65% là hộ nghèo. Vì vậy điều kiện kinh tế của nhiều
hộ còn rất khó khăn, có những lúc giáp hạt còn đứt bữa, áo mặc chưa đủ ấm khi mùa
đông về. Nhưng trong 2 năm qua Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1 đã
dành nhiều tình cảm quan tâm giúp đỡ người dân bằng nhiều hình thức. Việc quyên
góp, vận động những người hảo tâm ở dưới xuôi gửi tặng người dân quần áo, chăn
màn là việc làm cụ thể có ý nghĩa thiết thực.
Trung tá Nguyễn Hồng Chính, Đội trưởng, Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở
chính trị số 1 cùng một số cán bộ, nhân viên đợn vị tất cả khuân vác, cấp phát quần
áo, chăn màn cho người dân. Các anh như thuộc lòng tên từng người, từng bản. Anh
Chính chia sẻ, mùa Đông đến trên vùng cao bao giời cũng rét hơn ở dưới xuôi. Trong
khi đó điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình của người dân rất khó khăn, có người
mặc chưa đủ ấm. Trước thực tế đó, chỉ huy Đội rất trăn trở, chia sẻ với những thiếu
thốn đó. Ban đầu anh em trong đơn vị ai về quê nghỉ tranh thủ, nghỉ phép nhà có
quần áo, chăn màn cũ mang lên tặng cho người dân. Sau đó chúng tôi tận dụng mạng
xã hội như Facebook, Zalo để vận động, quyên góp. Chính nhờ vào ý tưởng này mà
chỉ một thời gian ngắn người dân ở các tỉnh như: Vĩnh Phúc; Hà Nội; Phú Thọ đã
quyên góp, đóng bao tải gửi xe ô tô lên cho đơn vị để gửi tặng đồng bào. Vì việc làm
thiện nguyện này mà nhiều nhà xe cũng vận chuyển miễn phí không lấy tiền phí, điều
đó như khích lệ chúng tôi rất nhiều.
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Theo tìm hiểu được biết, chỉ tính từ đầu mùa đông 2019, thông qua mạng xã
hội, cán bộ, nhân viên Đội Sản xuất và xây dựng chính trị số 1 đã vận động, quyên
góp được 950 bộ quần áo, 145 chiếc màn , 140 đôi giày, 80 cặp sách, tặng cho người
dân thuộc các xã: Si Pa Phìn, Ma Thì Hồ, Phìn Hồ. Sau khi đội nhận được về phân
loại thành từng nhóm quần áo, vật dụng. Với những quần áo trẻ em, cặp sách đơn vị
cử người mang đến trường học trao tặng trực tiếp cho các cháu học sinh. Còn lại phối
hợp với chính quyền thôn, bản trao tặng người dân. Người nào bận hoặc ốm không
đến được thì bộ đội đem đến tận nhà trao tặng. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện phát
triển kinh tế, Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1 đã trao tặng 1.200 con gà
sao giống cho người dân bản Nậm Chim 1. Những việc làm tuy đơn giản nhưng sâu
nặng nghĩa tình như gắn kết thêm tình cảm quân dân ngày càng thắm thiết.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 cho biết: Giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa
đói giảm nghèo và có cuộc sống ổn định không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là
tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị dành cho đồng bào. Trong những năm qua,
bằng nhiều hình thức phương pháp khác nhau, cán bộ, chiến sĩ của Đoàn đã có
nhiều việc làm thiết thực giúp đồng bào nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc vận
động, quyên góp quần áo, giày dép, chăn màn, cặp sách của Đội 1 rất hiệu quả. Đây
là cách làm mới, phù hợp với thời buổi công nghệ hiện đại mà không tốn nhiều thời
gian, công sức.
005. HÀ BÁCH - VŨ THƯ/ Mô hình kinh tế giúp dân thoát nghèo bền vững//
Báo Quân khu 2.- Số 1070 kỳ 4, tháng 12.- Ngày 26/12/2019 - Tr.6
Cùng với nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 379, sự phối hợp của
cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân, đến nay gần 40 xã ở bốn huyện
Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và một phần của huyện
Mường Tè (Lai Châu) hầu hết đều có mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi. Đó
là điểm tựa vững chắc để người dân thoát nghèo bền vững. Như một sự bảo đảm
vững chắc cho những chủ trương đúng đắn của Bộ Quốc phòng, Quân Khu 2 và
trực tiếp là cống hiến của những người lính Đoàn KT-QP 379 suốt hành trình
giúp đồng bào dân tộc miền núi phát triển kinh tế, ổn định đời sống, bảo vệ vững
chắc biên cương của Tổ quốc.
Bài 1: Thoát nghèo từ cặp lợn giống
Phải hẹn trước một ngày, tranh thủ lúc sáng sớm chúng tôi mới gặp được ông
Lò Văn Phó ở bản Nà Hì 2, xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ. Vì vào đúng vụ mùa nên ông
Phó cũng như hầu hết người dân trong bản đều ra ruộng sớm cấy lúa. Ở tuổi ngoài 70
nhưng lão nông Lò Văn Phó còn rất vâm váp. Chỉ có hai vợ chồng ông nhưng nuôi 6
con bò, gần 100 con ngan, vịt, đàn bồ câu hơn 80 con, ao cá gần 1.000m2 với giàn
mướp, bí sai trĩu trịt và cả vườn rau xanh. Thấy chúng tôi đến, quần vẫn xắn đến tận
bẹn ông Phó cởi mở: “Lão vừa cho đàn vịt ăn. Cắt cỏ cho cá. Hẹn các chú đến nên
cho ăn muộn rồi ra làm ruộng cấy lúa luôn”. Cách nhà gần 2km, ông Phó có dựng
một lán trại vừa để chăn thả bò, đồng thời tiện chăm sóc mấy sào ruộng. Ông Phó
bảo, với các loại vật nuôi, cây trồng hiện nay của gia đình, trừ chi phí mỗi năm ông
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bà để ra được 70-80 triệu đồng. Ông Phó tâm đắc: “Cuộc sống dân bản khấm khá như
ngày hôm nay, trước tiên nhờ ơn Đảng, Quân đội đã quan tâm mở mang con đường
liên thông với xã, huyện, ra thành phố. Đặc biệt là các chú bộ đội, không ngại khó,
ngại khổ lặn lội từ dưới xuôi lên, dạy dân cách làm ăn, ở vệ sinh, mở mang văn hóa”.
Sau một hồi sôi nổi, ông Phó bùi ngùi nhớ lại chuyện cách đây hơn chục năm.
Ông bà sinh được năm người con, đất khai hoang thì rộng nhưng chỉ biết đốt rừng
trồng lúa nương. Chủ yếu bằng phương pháp chọc lỗ tra hạt, năng suất thấp một năm
đói giáp hạt đến 5 tháng. Từ tháng 6 đến tháng 10. Ngoài trồng lúa nương, ông bà
Phó cũng như người dân ở đây không biết làm gì thêm. Rảnh rỗi thì vào rừng hái rau,
đào củ mài về ăn qua ngày.
Khi Đoàn KT-QP 379 thành lập Nông trường 1 (nay là Đội sản xuất và xây
dựng cơ sở chính trị số 8) tại xã Nà Hì cuộc sống của người dân dần thay đổi. Cũng
chính trên mảnh đất nghèo khó này, bộ đội đào ao thả cá, nuôi trâu, bò, gà, lợn, trồng
rau xanh tốt, mùa nào rau củ đấy, chẳng khi nào đất nghỉ. Ban đầu người dân băn
khoăn không biết bộ đội có “phép lạ” gì mà rau quả quanh năm tươi tốt, vật nuôi lớn
nhanh như thổi. Người dân lên đơn vị xin rau, bộ đội hướng dẫn cách cải tạo đất,
cách bón phân. Rồi chính bộ đội của Nông trường 1 tỏa về các bản hướng dẫn bà con
làm phân xanh, lấy trấu (vỏ thóc) chăm bón cho đất trồng rau. Bộ đội cầm tay chỉ
việc cho dân, dân tin làm theo.
Kể về mô hình kinh tế nhà mình ông Phó thật thà: “Mô hình chăn nuôi nhà tôi
cũng được khởi đầu từ đôi lợn nái của Nông trường 1 cấp. Thấm thoát đã hơn chục
năm, đôi lợn cho biết bao con giống. Kinh tế gia đình tôi cũng khấm khá lên từ đó.
Đến nay, đôi lợn Nông trường cấp gia đình tôi vẫn nuôi như một kỷ niệm tri ân khi
nghèo khó”. Nhận được sự giúp đỡ, vươn lên thoát nghèo, ông Phó cũng chia sẻ bát
ăn, bát để với người dân trong bản. Hiện nay, ông đang cho hộ gia đình ông Thùng
Văn Say nuôi rẽ một con bò. Bò mẹ do gia đình ông Phó cấp, hộ ông Say chăn thả.
Khi bò mẹ đẻ, con bê nuôi trưởng thành hai hộ chia đôi.
Theo ông Thùng Văn Len, Bí thư Chi bộ bản Nà Hì 2: “Đến nay, bản đã nhận
nhiều sự hỗ trợ của Đoàn KT-QP 379, trâu bò, lợn, ngan, vịt. Từ những con giống
ban đầu bản đã phát triển được gần chục mô hình kinh tế. Sự giúp đỡ của bộ đội về
vật chất không nhiều nhưng quan trọng nhất là giúp bà con thay đổi được nhận thức,
đổi mới cách làm ăn, loại bỏ hủ tục, tập quán canh tác lạc hậu. Đó là chiếc cần câu
quý giá giúp dân thoát nghèo”.
006. Trần Nga/ LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Hơn 14.970 đoàn viên được hưởng lợi từ
Chương trình phúc lợi đoàn viên// Lao động.- Số 285.- Ngày 11/12/2019 - Tr.5
Ngày 10/12, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà cho biết, triển khai
chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch
triển khai Chương trình phúc lợi đoàn viên đến các cấp Công đoàn và đoàn viên trong
tỉnh; trong đó tập trung tuyên truyền đến đoàn viên về việc giảm giá cho đoàn viên
Công đoàn khi mua các sản phẩm, dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác mà LĐLĐ tỉnh đã
ký kết với các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện chương trình phối hợp để có những
ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên, CNVCLĐ. Năm 2019, có 14.970 đoàn viên và người
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lao động đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các đối tác đã ký kết. Ngoài ra, LĐLĐ
tỉnh đã giải ngân cho 11 hộ gia đình được vay vốn với tổng số tiền 510 triệu đồng, tạo
việc làm mới cho người lao động, tăng thu nhập bình quân 2 triệu đồng/hộ/tháng,
đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc kiểm tra về mục
đích, hiệu quả sử dụng vốn vay.
007. Thanh Hà/ NCT tỉnh Điện Biên: Xây dựng Hội là nhiệm vụ then chốt//
Người Cao tuổi.- Số 207.- Ngày 16/12/2019
Tổ chức vững mạnh mới thúc đẩy phong trào sâu rộng, sôi nổi. Mà muốn
có tổ chức mạnh thì yếu tố cán bộ phải đặc biệt quan tâm.
Các cụ bảo rồi: "Cán bộ nào thì phong trào ấy", ông Lù Văn Vin, Trưởng BĐD
Hội NCT tỉnh Điện Biên chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng củng cố tổ chức, tạo sức
mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh
đến cơ sở, nhiều năm qua, Hội NCT các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả, ngày càng
đi vào chiều sâu, khẳng định vị thế, vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ
chức Hội và NCT trở thành chỗ dựa quan trọng, tin cậy của hệ thống chính trị, đặc
biệt là ở cơ sở. Theo đó, nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã và
đang được triển khai, bảo đảm quyền và lợi ích của NCT. Các cấp Hội tiếp tục đổi
đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần, sức khỏe cho NCT.
Theo ông Vin, ở tỉnh nghèo như Điện Biên, cùng với sự thấp kém của hạ tầng,
đời sống khó khăn, trình độ dân trí thấp, điều kiện vật chất, tinh thần và trình độ năng
lực của một số cán bộ làm công tác Hội cũng rất hạn chế. Để tạo đà thúc đẩy phong
trào, ngay từ đầu năm, Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm
trước, triển khai và phát động phong trào thi đua năm tiếp theo; chỉ đạo sát sao Hội
NCT các cấp triển khai nhiệm vụ công tác từng năm và đến hết nhiệm kì. Năm 2019,
với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số I của Trung ương Hội, Hội tổ chức đăng kí
và kí kết giao ước thi đua với các tỉnh bạn; lần lượt đi kiểm tra công tác thi đua tại 5
tỉnh trong Cụm; tổ chức giao lưu văn nghệ giữa 5 đoàn nghệ thuật quần chúng NCT,
tạo ấn tượng đẹp trong NCT và cộng đồng dân cư.
Nhiều đoàn kiểm tra giám sát được thành lập, đến nắm tình hình trực tiếp tại
cơ sở về chuyên đề chăm sóc NCT và xây dựng quản lí các loại quỹ, kịp thời phát
hiện và chấn chỉnh những sai sót, vướng mắc. Do vậy, nhiều trường hợp tồn đọng
trước đây được giải quyết thấu đáo, đem lại sự tin tưởng, an tâm cho hội viên và
NCT.
Trong năm, toàn tỉnh vận động, kết nạp 1.300 hội viên mới, nâng tổng số lên
41.400 hội viên; tỉ lệ NCT vào Hội đạt 91%. Với những dấu ấn tích cực của phong
trào NCT, số người dưới 60 tuổi xin gia nhập Hội ngày càng tăng, nhất là ở khu vực
nông thôn. Hội cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn kĩ năng nghiệp vụ công tác Hội cho
hàng trăm cán bộ; khéo léo lồng ghép phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước,
những nội dung công tác Hội vào các buổi sinh hoạt CLB.
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Hội NCT tỉnh và các huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban
hành nhiều chủ trương, kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" với
chủ đề "Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của NCT"; tranh thủ vận động
nguồn lực thăm hỏi, tặng quà NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi động. Các
hoạt động thiết thực đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các
ngành, các tầng lớp nhân dân đối với NCT.
Tùy vào tình hình thực tế của địa phương, Hội quan tâm kiện toàn đội ngũ cán
bộ đủ sức khỏe, năng lực, nhiệt tình bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
BĐD Hội NCT có tỉnh 15 thành viên; cấp huyện có từ 9 đến 13 thành viên. Thường
trực BĐD Hội NCT cấp tỉnh, huyện đảm nhiệm Trưởng, Phó ban chuyên trách đều là
NCT. Ở tất cả 130 xã, phường, thị trấn đều có tổ chức Hội cơ sở, Chi hội NCT.
Tuy nhiên theo đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tại một
số xã đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch và bố trí Chủ tịch Hội NCT do Chủ tịch Hội Chữ
thập đỏ xã kiêm nhiệm; một số xã làm ngược lại trên cơ sở lấy phiếu tín nhiệm đã tạo
nên những ý kiến trái chiều, tác động đến tâm tư cán bộ, hội viên.
008. LÊ LAN/ Đông ấm trên núi cao Điện Biên// Thời nay.- Số 1031.- Ngày
2/12/2019 - Tr.6
Nhiệt tình ủng hộ kinh phí mua 3.000 áo ấm tặng học sinh nghèo vùng sâu
biên giới, các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên
còn cất công về các địa bàn vùng khó để được trao tận tay từng học sinh nghèo
món quà nhỏ gói bao ý nghĩa với những mong san sẻ tình người…
1. Trên đường vào xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn
Chí Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên nhớ lại lễ phát động
chương trình “Đông ấm áp cùng em đến trường” mới tổ chức tại Trường tiểu học
Phình Sáng, huyện Tuần Giáo mấy ngày trước. Mọi người đều háo hức chờ đón đoàn
dù họ chưa một lần gặp mặt. Trao từng phần quà đến tay các em nhỏ, các thành viên
Hiệp hội còn giúp các em mặc áo, ân cần động viên các em ngoan ngoãn, học hành
chăm chỉ…
Sau chuyến đi về Khua Trá hôm ấy, lãnh đạo Hiệp hội đã họp bàn và quyết
định, dù bận rộn thế nào thì sẽ cùng nhau về tận nơi trao quà. Là người khởi xướng
và cũng là người tích cực vận động cho chương trình “Đông ấm áp cùng em đến
trường”, ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội tâm sự với chúng tôi về những cảnh
nghèo ở vùng cao biên giới. Sau mấy chục năm lao động, lập nghiệp ở Điện Biên,
ông Giang đã đi hầu hết các xã trong tỉnh, gặp hầu hết đồng bào các dân tộc ở vùng
cao nên dường như ông đã thấy hầu hết những cảnh nghèo. Mà trong nhà nghèo thiệt
thòi nhất là con trẻ vậy nên mỗi khi có điều kiện, thời gian, ông Giang lại vận động,
kết nối các doanh nghiệp thành viên tài trợ, ủng hộ trao quà tặng học sinh nghèo,
đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa.
Với chương trình “Đông ấm áp cùng em đến trường” năm nay, Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp thành viên ủng hộ gần 500 triệu đồng mua
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3.000 áo ấm dành tặng học sinh mầm non, tiểu học ở tám huyện, thị xã và thành phố.
Trong khoảng nửa tháng (từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12) Hiệp hội thành lập các
đoàn về khắp các địa bàn trao áo cho trẻ nhỏ và tặng quà các gia đình nghèo. Tuy giá
trị mỗi phần quà không lớn, nhưng gói trong đó là tấm lòng san sẻ của các doanh
nhân có tấm lòng, trách nhiệm với cộng đồng.
2. Tham gia hầu hết các đoàn về cơ sở trao áo ấm tặng học sinh nghèo trong
chương trình “Đông ấm áp cùng em đến trường”, anh Nguyễn Lệ Quế, thành viên
Hiệp hội nhớ như in từng ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên khi con trẻ được
nhận quà. Kể cho chúng tôi nghe chương trình trao quà ở huyện Mường Ảng hôm
trước, anh Quế bảo: “Nhìn các cháu mặc áo ấm rồi cười khúc khích mà vui. Ở vùng
cao, với người nghèo ấy là món quà ý nghĩa lắm!”. Mỗi lần đi là một lần thấu hiểu,
cảm thương với khó khăn của học sinh và đồng bào biên giới, nên sau mỗi chuyến đi
anh Quế đều dặn lòng sẽ cố gắng hơn để góp phần giúp nụ cười trẻ nhỏ vùng cao
luôn ấm áp; để người nghèo ở vùng cao được động viên, chia sẻ nhiều hơn!
Những ngày này, đến khắp các bản vùng cao ở Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường
Chà, Mường Ảng và Tuần Giáo, nơi đâu cũng nghe những câu chuyện về tình cảm
của các đoàn thiện nguyện với bà con các dân tộc. Đại diện lãnh đạo UBND huyện
Mường Ảng phát biểu tại lễ trao áo, tặng quà cho nhân dân xã Búng Lao, ông Hoàng
Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cảm kích: Việc làm đó là hành động
ý nghĩa, giúp bà con được tiếp thêm nghị lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong
cuộc sống vốn nhiều gian khó ở huyện nghèo.
009. LÊ LAN/ Điện Biên gỡ khó dự án giao thông trọng điểm// Nhân dân.- Số
23442.- Ngày 22/12/2019 - Tr.7+8
Theo kế hoạch, đến hết năm 2020, dự án đường Na Sang - Huổi Mí - Nậm
Mức - thị trấn Tủa Chùa (sau đây gọi tắt là đường Na Sang - Huổi Mí) phải
hoàn thành đưa vào sử dụng. Song do nhiều vướng mắc cho nên tiến độ dự án
rất chậm so với kế hoạch, đòi hỏi chủ đầu tư và tỉnh Điện Biên cần tập trung
giải quyết.
Được xác định là dự án giao thông (DAGT) trọng điểm của tỉnh, bởi vai trò đặc
biệt quan trọng trong kết nối hạ tầng giao thông giữa các huyện: Mường Chà, Mường
Lay, Nậm Pồ với huyện Tủa Chùa, dự án đường Na Sang - Huổi Mí còn có tầm quan
trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại các
huyện có tuyến đường đi qua. Từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, năm 2018, chủ đầu
tư dự án là Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình giao thông tỉnh Điện Biên đã
hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công ba gói thầu thuộc dự án, với tổng chiều dài 50
km, quy mô đường cấp V miền núi. Tổng mức đầu tư dự án là 690 tỷ đồng.
Kế hoạch đặt ra là cuối năm 2020 dự án đường Na Sang - Huổi Mí phải hoàn
thành đưa vào sử dụng, nhưng hiện tiến độ ba gói thầu thuộc dự án mới đạt từ 20
đến 41%. Trong đó, gói thầu số 1 do liên danh Công ty cổ phần 208, Công ty cổ
phần Xây dựng và Thương mại Hải Lộc và Chi nhánh Công ty cổ phần Ðầu tư và
Xây dựng Hà Nội tại Ðiện Biên thi công mới chỉ đạt 20% giá trị hợp đồng. Gói thầu
số 2 do liên danh Công ty cổ phần Ðầu tư Xây dựng và thương mại Huy Hoàng,
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Công ty TNHH Trường Thọ, Công ty TNHH Ðầu tư Xây dựng và thương mại Tùng
Lâm và Công ty cổ phần Ðầu tư xây dựng và phát triển nông thôn thực hiện đạt
32% giá trị hợp đồng. Tiến độ gói thầu số 3 do Công ty TNHH Thương mại và Xây
dựng số 6 và Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Triển có khá hơn song cũng mới chỉ
đạt 41% giá trị hợp đồng. Hiện cả ba gói thầu đều chưa hoàn thành phần mở nền
đường, trong đó gói thầu số 1 còn 2,5 km; gói thầu số 2 còn 2 km và gói thầu số 3
còn 4 km chưa thông tuyến.
Theo Giám đốc Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh Điện Biên Tô Trọng
Thiện, vướng mắc nhất trong thi công dự án là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất
rừng và rừng. Bởi địa phận thuộc tuyến đường đi qua có nhiều diện tích đã được quy
hoạch là rừng, đất rừng cho nên thời gian thi công bị gián đoạn do chờ hoàn thiện thủ
tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Bên cạnh đó, có một phần nguyên nhân là
một số hộ dân thuộc hai huyện Mường Chà và Tủa Chùa chưa đồng ý phương án bồi
thường, chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Cụ thể, phạm vi tuyến thuộc
huyện Mường Chà còn bốn gia đình ở bản Lùng Thàng, xã Huổi Mí chưa bàn giao
mặt bằng. Trên phạm vi tuyến thuộc huyện Tủa Chùa, còn 13 hộ và ba cộng đồng có
6,83 ha đất rừng sản xuất và rừng tự nhiên chưa được phê duyệt phương án đền bù
giải phóng mặt bằng; còn khoảng 1,2 km chưa bàn giao được mặt bằng do tám hộ dân
chưa nhất trí nhận tiền bồi thường theo các phương án đã duyệt.
Ðể giải quyết các vướng mắc này, Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh
Điện Biên đã phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND hai
huyện Mường Chà, Tủa Chùa và các xã tổ chức ba lần đối thoại, tuyên truyền, vận
động người dân đồng thuận với chủ trương mà các hộ này vẫn chưa nhất trí. Với các
nhà thầu thi công, Ban QLDA các công trình giao thông thường xuyên đôn đốc tăng
cường nguồn lực, nhân lực, máy móc thiết bị, vật liệu thi công để hoàn thành khối
lượng tại những nơi đã có mặt bằng, Định kỳ hằng tuần, Ban đều tổ chức họp Ban
điều hành Dự án tại công trường để chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi
công triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; chủ động xử lý các tình huống phát sinh,
đột xuất trên công trường. Cùng với đó, Ban còn yêu cầu các nhà thầu cam kết đến
cuối tháng 12-2019 sẽ hoàn thành 100% nền đường; 80% tường chắn; 60% công trình
thoát nước ngang; 100% cấu kiện đúc sẵn thoát nước dọc... để bảo đảm tiến độ giải
ngân của dự án.
Thường xuyên được mời họp về tiến độ dự án, Chủ tịch UBND xã Huổi Mí
Sùng A Sú rất đồng tình với việc triển khai dự án và mong muốn dự án sớm hoàn
thành để người dân xã Huổi Mí không chịu cảnh cách trở, khó khăn. Để tuyến đường
“mạch máu” sớm hoàn thành, tiếp sức cho Huổi Mí phát triển, ông Sùng A Sú đã cam
kết sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo xã, đoàn thể ở địa phương tích cực phối hợp các
đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chính sách giải phóng
mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ để thi công dự án.
Mới đây, khi kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, đồng chí Mùa A Sơn, Chủ
tịch UBND tỉnh Điện Biên, thẳng thắn chỉ rõ: Tiến độ Dự án so với kế hoạch rất
chậm mà trách nhiệm trước hết thuộc chủ đầu tư; sau đó là chính quyền hai huyện
Mường Chà, Tủa Chùa chậm lập các phương án giải phóng mặt bằng; không thật sự
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chủ động trong khâu tuyên truyền, vận động nhân dân. Yêu cầu chủ đầu tư phải đẩy
nhanh tiến độ thi công, bảo đảm đến hết năm 2019 cơ bản phải xong phần nền và đến
năm 2020 hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng. Đồng chí Mùa A Sơn đã giao trách
nhiệm cụ thể cho chủ đầu tư, chính quyền hai huyện và các đơn vị liên quan.
Theo đó, với chủ đầu tư là Ban QLDA các công trình giao thông cần tăng
cường trách nhiệm, quản lý, giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công công trình.
Quá trình giám sát, nếu chủ đầu tư thấy nhà thầu nào năng lực yếu, không hoàn thành
tiến độ cam kết thì phải loại bỏ, tránh để ảnh hưởng tiến độ, hiệu quả chung. Còn với
hai huyện Mường Chà và Tủa Chùa, Chủ tịch Mùa A Sơn yêu cầu tích cực hơn nữa
trong công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến
công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân;
quá trình thực hiện nếu hộ dân nào cố tình chống đối thì chính quyền kiên quyết thực
hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
010. Nguyễn Hoàn/ Sơ thẩm vụ sát hại nữ sinh giao gà: Vợ chồng Bùi Văn Công
chối tội// Tiền Phong.- Số 361.- Ngày 27/12/2019 - Tr.11
Năm bị cáo đồng phạm đều nhận tội, khai rành mạch quá trình bắt cóc,
hiếp dâm, sát hại “nữ sinh giao gà” Cao Mỹ Duyên (SN 1997) là do Bùi Văn
Công khởi xướng, như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, Bùi Văn Công liên tục nói
bản thân bị đổ oan và còn tố bị cán bộ điều tra nhiều lần đánh đập, ép cung.
Sáng 26/12, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên sơ thẩm vụ án bắt cóc, hiếp dâm,
sát hại… “nữ sinh giao gà” Cao Mỹ Duyên (SN 1997), xảy ra hồi đầu năm. Phiên tòa
diễn ra tại sân vận động Điện Biên Phủ, dưới sự chứng kiến, theo dõi của hàng trăm
người dân địa phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, HĐXX lần lượt thẩm
vấn 7/9 bị cáo trong vụ án gồm: Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng, Bùi Thị Kim
Thu, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Bùi Văn Công và Phạm Văn Nhiệm.
Là người đầu tiên lên bục khai báo, Cầm Văn Chương thừa nhận nghiện ma
túy từ năm 2014 và thường xuyên vào bản mua ma túy. Chương quen Bùi Văn Công
do bố mẹ hai bên làm việc cùng nhau. Theo lời khai của Chương, ngày 4/2, bị cáo
đến nhà Vì Văn Toán mua hồng phiến rồi sử dụng và gặp Công tại đây. Chương thừa
nhận đã hiếp dâm nữ sinh giao gà tại nhà Công rạng sáng 6/2.
Là người thứ hai đứng trước bục, Phạm Văn Dũng khai, ngày 4/2 sau khi đi
uống rượu về đã qua nhà Công. Tại đây, hắn thấy Lả đang hiếp dâm Duyên. Sau đó,
Dũng vào giở trò đồi bại với nữ sinh rồi bỏ đi. Khi trở lại, hắn thấy Chương đang có
hành vi tương tự mình lúc trước. “Có lúc bị cáo được Lường Văn Hùng giữ tay nạn
nhân để bị cáo thực hiện hành vi hiếp dâm”, Dũng khai.
Là nữ bị cáo duy nhất trong vụ án, Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) run rẩy khi
đứng trước bục nói về cáo buộc “Không tố giác tội phạm”.
Thu khai, khi các bị cáo khác bắt cóc nữ sinh, Thu không có ở nhà. Nữ bị cáo
nói trước tòa rằng mình không chứng kiến các bị cáo khác hiếp dâm Duyên. VKS
viện dẫn lời khai các bị cáo khác về việc Thu chứng kiến nữ sinh bị hiếp dâm nhưng
Thu bác bỏ. HĐXX cho rằng so với các tài liệu trong hồ sơ vụ án, bị cáo đã không
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thành khẩn. Lúc này, Thu phân trần có thể lúc bị cáo vắng nhà thì Dũng và đồng
phạm thực hiện hành vi phạm tội. “Cái gì đúng sự thật thì bị cáo nhận”, Thu nói.
Kẻ khởi xướng kêu oan
Đến lượt mình, Lường Văn Lả khai, sáng 29 Tết, Công đến nhà gặp Lả để nhờ
việc. Chiều cùng ngày, Lả lên nhà Công thì gặp Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng.
Qua trao đổi, Công nói Vì Văn Toán nhờ mấy anh em đi bắt bà Trần Thị Hiền (mẹ
Duyên) để đòi nợ 300 triệu đồng mua ma túy từ nhiều năm trước. Công cũng nói, bà
Hiền nợ hắn 30 triệu đồng. Sau đó, Toán đưa Vương Văn Hùng đến làm quen với cả
bọn rồi bàn bạc kế hoạch bắt cóc bà Hiền. Quá trình bàn bạc, Công đề nghị bắt cóc
Duyên để bà Hiền có thời gian lo tiền chuộc.
Theo lời khai của Lả, Toán phân công Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh
để nhận diện nữ sinh. Sau đó, Vương Văn Hùng có nhiệm vụ vờ mua gà để dụ Duyên
giao hàng tại khu C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, cách chợ khoảng 4
km. Lả, Công và những người còn lại sẽ phục sẵn ở đây. Tối 4/2, khi Duyên chở gà
đến điểm hẹn, Lả cùng đồng bọn giúp sức để Công dùng côn nhị khúc siết cổ nạn
nhân. Nhóm này khiêng cô gái lên xe tải và chở về nhà Công. Giống như nội dung
cáo trạng nêu, Lả khai trong 3 ngày sau đó, hắn cùng 6 bị cáo (trừ Toán và Thu) đã
nhiều lần thay nhau “hiếp dâm” Cao Mỹ Duyên.
“Khi thấy sức khỏe Duyên yếu, các bị cáo khiêng nạn nhân ra phía sau để
Công dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân. Khi nữ sinh tử vong, cả nhóm lau rửa thi
thể rồi phi tang. Bị cáo biết việc mình làm là trái pháp luật, không nghĩ lại nghiêm
trọng như vậy. Cho bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân”, Lả trình bày.
Tiếp lời, Lả khẳng định quá trình gây án Thu đứng cạnh và biết các bị cáo bàn
bạc kế hoạch tuy nhiên người phụ nữ này chỉ quan sát mà không nói gì. Công còn bảo
vợ giả vờ lên nơi phi tang tình cờ phát hiện thi thể Duyên để hàng xóm báo công an.
Bị cáo còn nói nếu phát hiện xác mà báo cho người nhà nữ sinh có khi lại được tiền.
Tới lượt mình, bị cáo Bùi Văn Công nói rằng mình bị oan. Công tỏ ra gay gắt
trước HĐXX kể về quá trình bị bắt giữ, bản thân không được tự khai báo mà nhiều
lần bị đánh đập, ép cung. “Bị cáo không bao giờ thực hiện hành vi đưa nữ sinh về nhà
để sát hại và phi tang ở nhà em gái. Tại cơ quan điều tra, bị cáo bị cán bộ điều tra tên
T. mớm cung. Bị cáo thừa nhận tội trong lời khai của cơ quan điều tra là vì lúc nào
cũng sợ mình như cá nằm trên thớt”, Bùi Văn Công không thừa nhận tội, khai quanh
co trước HĐXX.
Bị cáo Công nói trước tòa không cần hưởng sự khoan hồng về tội “Giết người”
vì mình bị đổ oan. Công nói xong, HĐXX yêu cầu các bị cáo Lả, Hùng, Nhiệm khai
lại toàn bộ quá trình phạm tội. Tất cả các bị cáo này đều khẳng định Công là kẻ khởi
xướng bắt, hiếp, sát hại nữ sinh.
Hôm nay (27/12), phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo còn lại.
Ngày đầu xét xử vụ án, HĐXX đã thẩm vấn 7/9 bị cáo gồm: Cầm Văn Chương,
Phạm Văn Dũng, Bùi Thị Kim Thu, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Bùi Văn Công
và Phạm Văn Nhiệm. Tuy nhiên cả 2 vợ chồng Công - Thu không nhận tội.
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011. Nguyễn Hoàn/ Tuyên tử hình 6 kẻ sát hại nữ sinh Điện Biên: Phút lặng
người của bố nạn nhân// Tiền phong.- Số 364.- Ngày 30/12/2019 - Tr.11
Sau khi nghe tòa tuyên án, ông Cao Văn Hường (bố của Duyên) lặng
người, ôm chặt di ảnh con gái và nhìn thẳng những kẻ gây tội.
Sau ba ngày xét xử, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt tử hình 6 kẻ bắt cóc,
cưỡng hiếp, sát hại “nữ sinh giao gà” Cao Mỹ Duyên (SN 1997). Nhiều người dân địa
phương đội mưa tới tòa vỗ tay đồng tình sau khi biết những kẻ thủ ác phải đền tội.
Hàng trăm người đội mưa đến nghe tuyên án
Sáng 29/12, HĐXX vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại “nữ sinh giao gà” Cao Mỹ
Duyên (SN 1997, ở Điện Biên) tuyên án. Tại sân vận động Điện Biên Phủ, hàng trăm
người dân địa phương đội mưa tới nghe tòa phán quyết. Chủ tọa Phạm Văn Nam tóm
tắt vụ án xuất phát từ việc Vì Văn Toán, Bùi Văn Công và Trần Thị Hiền (mẹ Cao
Mỹ Duyên) có trao đổi mua bán ma túy để hưởng lợi bất chính dẫn đến mâu thuẫn
tiền bạc. Toán nói muốn đòi 300 triệu đồng tiền bà Hiền nợ mua ma túy. Công cũng
nói bà Hiền nợ hắn 30 triệu đồng.
Ngày 4/2, Toán và Công cùng đồng bọn bàn bạc kế hoạch đòi nợ. Công đề
xuất bắt cóc Cao Mỹ Duyên để ép bà Hiền trả nợ. Sau khi bàn bạc, Toán, Công,
Vương Văn Hùng và nhóm đồng phạm đã đặt mua gà rồi hẹn nữ sinh chuyển vào
chiều tối. Chiều tối cùng ngày chúng đã bắt cóc, bế nữ sinh lên xe tải chở về nhà
Công. Tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), liên tiếp
các ngày từ 4-6/2 các đối tượng trói tay, buộc chân rồi thay nhau cưỡng hiếp nữ sinh.
Khi nạn nhân sức khỏe yếu, Công khởi xướng và cùng Vương Văn Hùng, Lường Văn
Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm đã bàn bạc và sát hại nữ sinh. Bùi Thị Kim
Thu (vợ Công) chứng kiến nhưng chỉ quan sát, không nói gì.
Sau khi nữ sinh bị sát hại, thi thể nạn nhân bị các đối tượng phi tang tại ngôi
nhà hoang gần đó. Thu còn giả vờ phát hiện thi thể nạn nhân ở nhà hoang để hàng
xóm báo cảnh sát nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Sáu kẻ thủ ác lĩnh án tử
HĐXX nhận định, Vì Văn Toán giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo
Vương Văn Hùng, bàn bạc với Bùi Văn Công thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi
của Toán đã phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần loại bỏ vĩnh
viễn ra khỏi đời sống. Trong vụ án này, Bùi Văn Công là kẻ giữ vai trò chính và
phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo có nhiều tiền án tiền sự, nhưng tái phạm
đặc biệt nguy hiểm, do đó HĐXX thấy không thể giáo dục bị cáo trở thành người
lương thiện.
Quá trình xét xử, Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu nhiều lần phản
cung, kêu oan và tố điều tra viên bức cung, dùng nhục hình. Tuy nhiên, các điều tra
viên được triệu tập đến tòa đã phủ nhận. Đại diện VKS cũng khẳng định có đủ căn cứ
buộc tội đối với 2 bị cáo, không gây oan sai. Còn Vương Văn Hùng bị truy tố nhiều
tội danh nhưng chỉ thừa nhận tham gia bắt cóc Duyên theo đề nghị của Toán và
Công. Hắn phản cung về hành vi hiếp dâm và giết người.
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Sau khi nêu rõ hành vi phạm tội từng bị cáo, tòa tuyên tử hình 6 bị cáo, gồm:
Toán, Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lả và Nhiệm. Các bị cáo Cầm
Văn Chương và Phạm Văn Dũng lần lượt nhận mức án 9, 10 năm tù về tội Hiếp dâm.
Còn Bùi Thị Kim Thu lĩnh 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm. Tòa cũng đề nghị
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh xem xét khởi tố Thu về hành vi
“Che giấu tội phạm”.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại. Cụ
thể: Bùi Văn Công phải bồi thường 55,7 triệu đồng; Vì Văn Toán bồi thường 49 triệu
đồng; Phạm Văn Nhiệm bồi thường 15 triệu đồng; Vương Văn Hùng bồi thường 25
triệu đồng; Lường Văn Hùng bồi thường 23 triệu đồng; Lường Văn Lả bồi thường 23
triệu đồng. Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương cũng phải bồi thường gia đình bị
hại tổng 3 triệu đồng.
Bố nữ sinh còn trăn trở
Sau khi nghe tòa tuyên án, ông Cao Văn Hường (bố của Duyên) lặng người, ôm chặt
di ảnh con gái và nhìn thẳng những kẻ gây tội. Chia sẻ sau đó, ông Hường cho rằng, bản án
tử hình với 6 kẻ sát hại con gái ông đã thể hiện sự tôn nghiêm của pháp luật. Tuy nhiên, ông
cho rằng, mức án 3 năm tù với Bùi Thị Kim Thu còn quá nhẹ. Bố của nữ sinh cho biết, bản
thân còn trăn trở việc vợ ông (bà Hiền) bị "đổ oan" nợ Bùi Văn Công 30 triệu đồng nhưng
chưa được làm rõ.

012. Trọng Thủy/ Đổi mới cách hỗ trợ giáo dục miền núi// Tuần tin tức.- Số 51.Ngày 19/15/2019 - Tr.12
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN
NÚI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC, NHATA LÀ CÔNG TÁC
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO. BỞI VẬY, THỜI
GIAN TỚI CẦN CÓ CÁCH TIẾP CẬN TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN NỀN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN.
ĐEM TRƯỜNG ĐẾN VỚI HỌC SINH
Nậm Pồ là một huyện nghèo biên giới của tỉnh Điện Biên, 15/15 xã của
huyện đều thuộc xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 545,76 %.
Nhưng có một lĩnh vực Nậm Pồ không “nghèo”, đó là quyết tâm chăm lo cho sự
nghiệp giáo dục.
Theo ông Nguyễn Xuân Thuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Nậm Pồ, bình quân ngành giáo dục huyện được ngân sách bố trí hơn 40 tỷ đồng/ năm
để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học… Ngoài ra, từ khi huyện được
thành lập đến nay (tháng 8/2012), ngành đã nhận được hơn 12 tỉ đồng do các tổ chức
cá nhân ủng hộ; thầy, cô giáo và phụ huynh góp hơn 10.000 ngày công và vật liệu…
Từ sự chung tay này mà sự nghiệp giáo dục ở huyện giáo dục biên giới Nậm Pồ
đã có những chuyển biến ấn tượng. Khi mới thành lập, toàn huyện chỉ có 3 trường đạt
chuẩn quốc gia; có 650 phòng học thì hơn 200 phòng dột nát. Sau 8 năm, 20/40 trường
trên địa bàn huyện đạt chuẩn Quốc gia. Năm học 2019-2020, toàn huyện có 866 phòng
học thì có 460 phòng học kiên cố (đạt 53,1%), không còn phòng học tạm bợ…
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Cũng như huyện Nậm Pồ, lĩnh vực giáo dục ở các địa phương vùng dân tộc
thiểu số và miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành và
toàn xã hội. Nhờ đó, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư đồng bộ, khang trang, đáp
ứng nhu cầu học tập 2 buổi/ ngày cho học sinh.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có 27.693 trường phổ
thông với tổng số 584.732 phòng học, trong đó chỉ có 5,18% là phòng học mượn tạm.
Đặc biệt, tỷ lệ phòng học kiên cố ở các địa phương miền núi đạt từ 70% trở lên; chỉ
một số tỉnh có tỉ lệ phòng học kiên cố còn thấp, như: Tuyên Quang 51,1%; Cao Bằng
51,2%; Đắk Nông 54,7%...
Cơ sở vật chất trường lớp là yếu tố đầu tiên, quyết định cho sự phát triển giáo
dục và đào tạo. Nhưng đây mới chỉ là điều kiện “cần”, bởi với học sinh miền núi, rất
nhiều trường hợp do kinh tế gia đình khó khăn nên rất kho đi hết con đường học tập.
Ở các địa phương miền núi rất nhiều trường hợp phải bỏ học. Vì vậy, cùng với
nỗ lực “đem trường đến với học sinh” thì nhiều chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc
thiểu số đã được triển khai, với mục tiêu “ mang học sinh đến trường”.
013. Xuân Tư - Tuấn Anh (TTXVN)/ Mô hình "Con nuôi Đồn Biên phòng" giúp
học sinh nghèo vùng biên giới// Tuần Tin tức.- Số 51.- Ngày 19/12/2019 - Tr.13
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai mô hình “Con
nuôi Đồn Biên phòng", nhận nuôi học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tại tỉnh Điện Biên, cuộc sống của bà con ở các xã vùng biên giới còn rất nhiều
khó khăn, nhiều học sinh trong độ tuổi đến trường phải bỏ học vì gia đình quá nghèo.
Trước thực trạng này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai mô
hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, nhận nuôi học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, giúp các em có điều kiện học tập và phát triển.
Hai tháng trở lại đây, Đồn Biên phòng Pa Thơm (xã Pa Thơm, huyện Điện
Biên, tỉnh Điện Biên) nhộn nhịp hơn bởi sự có mặt của 2 “chiến sĩ nhí”. Đây là 2 em
nhỏ người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Pa Thơm,
được Bộ đội Biên phòng nhận nuôi.
Tại Đồn Biên Phòng Pa Thơm, 2 em được bố trí một căn phòng khá thoải mái,
mỗi em được trang bị riêng giường ngủ, tủ đựng quần áo, sách vở và góc học tập.
Sống ở môi trường mới, các em nhận được tình yêu thương, sự kèm cặp mỗi ngày,
thứ mà vốn dĩ lâu nay đã thiếu thốn từ gia đình. Các chiến sĩ biên phòng luôn dành
những gì tốt đẹp nhất để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và phát
triển toàn diện.
Là một trong hai em nhỏ được Đồn Biên phòng Pa Thơm nhận làm con nuôi,
em Quàng Trung Thành (người dân tộc Khơ Mú ở bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm) không
giấu niềm hạnh phúc. Thành chia sẻ, em sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn. Bố bỏ đi khi Thành còn nhỏ, mẹ thì bị ung thư, cuộc sống
nghèo khó khiến cho việc học của em có thể phải bỏ dở. Rất may Thành được các
chú bộ đội Đồn Biên phòng Pa Thơm nhận làm con nuôi. Ở đây em có đủ điều kiện
15

để ăn học và noi gương theo các chú bộ đội. Hiện Thành là học sinh lớp 4 trường
Tiểu học, Trung học cơ sở xã Pa Thơm.
Tương tự, em Quàng Văn Kiên, bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm, cũng không được
hưởng hạnh phúc gia đình trọn vẹn khi bố mẹ ly tán, em phải ở với bác ruột. Tuy
nhiên, gia đình bác cũng là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sống ở Đồn
Biên phòng Pa Thơm, Kiên được các chú bộ đội hướng dẫn, dìu dắt từ việc học cho
đến tác phong, giờ giấc. “Ở đây em được học tập theo tấm gương các chú bộ đội, em
sẽ cố gắng học hành để sau này có thể làm một chiến sĩ biên phòng”, Kiên tâm sự.
Thiếu tá Nguyễn Văn Ngô, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Thơm cho biết, khi
biết hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đồn đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để
tiếp nhận các cháu về nuôi dưỡng, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu học tập, vui
chơi, phát triển hoàn thiện cả về trí tuệ cũng như thể lực. Ngoài giờ lên lớp, các cháu
được các chiến sĩ kèm cặp về việc học, giáo dục về đạo đức, cách sống; được rèn
luyện từ việc gấp chăn màn sao cho đúng cho đến tác phong, giờ giấc sinh hoạt; tham
gia rèn luyện thể chất…
Theo thầy Nguyễn Hữu Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở
xã Pa Thơm, điều đáng ghi nhận nhất ở hai em là sự tự tin và ý thức vươn lên, tiến bộ
vượt bậc từng ngày. Hai em đã trở thành tấm gương cho các bạn cùng trang lứa noi
theo bởi qua môi trường quân đội, các em được rèn luyện kỹ năng tự lập, giờ giấc, tác
phong và kỹ năng sống.
Thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện
Biên đã nhận nuôi 26 cháu trong độ tuổi 6 - 15 tuổi, là con em của đồng bào dân tộc
thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi, con liệt sĩ, thương
binh, gia đình chính sách, giúp các em có chỗ ăn, chỗ ở, sinh hoạt phù hợp.
Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng thực hiện chương trình
“Nâng bước em tới trường” hỗ trợ gia đình các học sinh nghèo có thêm kinh phí để
trang trải việc học tập. Với những việc làm thiết thực, lực lượng Bộ đội Biên phòng
tỉnh Điện Biên đã góp phần chia sẻ những khó khăn với đồng bào biên giới, qua đó
giúp các học sinh nghèo có điều kiện tốt hơn để vững bước trên con đường học tập,
hướng đến tương lai tươi sáng hơn.
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