Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 9/2021
001. TRẦN HÀO - ĐỨC HẠNH/ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên: Chủ động, tích cực
chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh// Quân khu 2.- Số 1152.- Ngày 9/9/2021 - Tr.3
Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Điện Biên năm nay diễn ra trong tình
hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, điều kiện phát triển KT-XH của tỉnh còn gặp
nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm cao, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu
quả của Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị, các
cơ quan, ban ngành, đoàn thể và LLVT tỉnh đã vào cuộc, tập trung, nỗ lực, chuẩn bị
về mọi mặt, đáp ứng các điều kiện để cuộc diễn tập diễn ra thành công, đạt mục đích,
yêu cầu đề ra.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, ngay sau khi có Chỉ thị diễn tập của Bộ Tư lệnh
Quân khu, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng ý định diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 trình Tư
lệnh Quân khu phê chuẩn và triển khai công tác chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập. Bên
cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban
Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập và các Tiểu ban giúp việc diễn tập, phân công, giao
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và ý
định diễn tập đã được phê duyệt, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tổ chức hội nghị
tập huấn để triển khai cho các sở, ban ngành, địa phương xây dựng hệ thống văn kiện
thực hiện diễn tập KVPT tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền đến mọi cán
bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh về tầm quan trọng của nhiệm vụ
diễn tập KVPT trong tình hình mới; nghiên cứu kỹ các văn bản, kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ diễn tập để lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành lực lượng trong cơ quan, đơn vị
tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban văn kiện đánh giá: “Do khối lượng văn kiện
diễn tập lớn nên các đồng chí tham gia khung tập đã dành nhiều thời gian làm công
tác chuẩn bị, tích cực nghiên cứu tài liệu, xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ
đạo và điều hành diễn tập theo đúng quy định công tác tham mưu tác chiến và quy
cách văn bản, bảo đảm tính khả thi cao. Qua theo dõi, kiểm tra của Ban Chỉ đạo diễn
tập tỉnh, hiện toàn bộ hệ thống văn kiện đã được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đúng
theo quy định công tác tham mưu tác chiến, bảo đảm chất lượng tốt; trong đó, nhiều
văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có sự khảo sát chặt chẽ, bảo đảm cơ sở dữ liệu
đầy đủ, đúng phương châm. nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, có tính khả thi cao,
sát với tình hình thực tiễn".
Cùng với đó, mặc dù thời gian qua tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Điện
Biên thường xuyên mưa nắng thất thường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình
thực hiện nhiệm vụ, nhưng công tác tổ chức luyện tập vẫn được Ban chỉ đạo diễn tập
tiến hành theo đúng kế hoạch. Trong quá trình luyện tập, Ban Chỉ đạo diễn tập
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; kịp thời bổ sung, điều chỉnh các vấn đề còn vướng
mắc, thống nhất các tình huống, phương án tác chiến... Do đó, từng thành viên trong
khung tập trên cương vị chức trách đảm nhiệm đã nắm chắc nội dung điều chỉnh, vận
dụng linh hoạt sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa
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phương gắn với từng trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của
LLVT tỉnh. Ngoài ra, các công trình Sở chỉ huy diễn tập và hệ thống thao trường bắn
chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh đã được triển khai tu sửa, nâng cấp đạt tiêu chuẩn, bảo
đảm an toàn, bí mật, phù hợp với điều kiện địa hình. Bộ CHQS tỉnh cũng tích cực chủ
động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, bổ sung
các phương án giả định, tổ chức tập luyện thuần thục các phương án trước khi bước
vào diễn tập chính thức.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Ngô Quang Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Điện Biên cho biết: “Việc tổ chức thực hiện diễn tập KVPT là cơ sở quan trọng để
tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác quân sự, quốc phòng tại địa
phương. Thông qua cuộc diễn tập KVPT tỉnh sẽ góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng
lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và vai trò tham
mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong
xây dựng hoạt động KVPT. Qua đó, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến
đấu của LLVT tỉnh, khả năng huy động tiềm lực tại chỗ bảo đảm cho nhu cầu quốc
phòng; đồng thời, nâng cao trình độ chỉ huy, tổ chức hiệp đồng của các lực lượng
trong xử lý các tình huống cấp bách đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã
hội”.
Với tinh thần khẩn trương, tích cực cùng sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt của các
cấp, các ngành trong tỉnh, tin tưởng rằng cuộc diễn tập KVPT tỉnh Điện Biên diễn ra
vào trung tuần tháng 9 sẽ thành công tốt đẹp. Đây cũng chính là những việc làm,
hành động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền
thống LLVT Quân khu mà mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Điện Biên đang ra sức thi
đua thực hiện.
002. TRẦN HÀO - TRUNG HIẾU/ Cơ bản, hiệu quả, thiết thực trong diễn tập
KVPT tỉnh Điện Biên// Quân khu 2.- Số 1154 kỳ 4 tháng 9-2021.- Ngày 23/9/2021
- Tr.1+5
Ngày 16-9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Quân khu phối hợp với tỉnh Điện
Biên tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2021. Dự bế mạc
có Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng BCĐ diễn tập
Quân khu; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu, Phó Trưởng BCĐ
diễn tập Quân khu; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy Điện Biên, Trưởng Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ Diễn tập KVPT tỉnh;
các đồng chí trong BCĐ, đạo diễn diễn tập Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị theo khung diễn tập của tỉnh. BCĐ diễn tập Quân khu đánh giá: Đảng bộ, chính
quyền, LLVT và nhân dân tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập
KVPT năm 2021, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Nổi bật là, Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, LLVT tỉnh làm tốt
công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng ý định của BCĐ diễn tập Quân
khu. Quá trình tiến hành đã vận dụng đúng nguyên tắc, bám sát các nghị quyết, chỉ
thị của Đảng, tổ chức điều hành đúng thứ tự, khoa học, linh hoạt, sát tình hình địa
phương; thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tham mưu đề xuất của
2

các sở, ban ngành trong từng vai tập; hệ thống thông tin liên lạc, truyền hình trực
tuyến đáp ứng tốt yêu cầu của BCĐ Quân khu; thao trường thực binh xử trí tình
huống A2 và thao trường bắn chiến đấu được xây dựng đúng quy cách, đảm bảo an
toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập,
các thành phần, lực lượng tham gia đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Phát biểu rút kinh nghiệm cuộc diễn tập, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư
lệnh Quân khu, Trưởng BCĐ diễn tập Quân khu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách
nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, LLVT và nhân dân các dân
tộc tỉnh Điện Biên đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thành công diễn tập
KVPT tỉnh năm 2021. Đồng chí Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, cuộc diễn tập đã
khẳng định quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh
Điện Biên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với an ninh nhân
dân; làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và
nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua cuộc diễn tập, năng
lực lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu, đề xuất
của các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh được nâng lên; đồng thời
bổ sung, xây dựng các phương án tác chiến, sẵn sàng xử trí thắng lợi các tình huống
xảy ra, không để bị động bất ngờ.
Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên
cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quy định về KVPT tại các văn bản của Trung ương,
Chính phủ và Quân khu nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đội
ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và người dân về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục bổ sung
hoàn chỉnh phương án tác chiến KVPT phù hợp với khả năng bảo đảm thực tế của địa
phương. Đồng thời, xem xét, sửa đổi, bổ sung những vấn đề nảy sinh trong quá trình
tổ chức diễn tập và xây dựng KVPT ở địa phương trong tình hình mới.
Thay mặt BCĐ Diễn tập KVPT tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ về
mọi mặt của Bộ Tư lệnh Quân khu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thành công
của cuộc diễn tập phản ánh trên nhiều mặt, trong đó vận hành hiệu quả và phát huy
tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham
mưu, LLVT là nòng cốt. Kết quả cuộc diễn tập sẽ là cơ sở để tỉnh Điện Biên tiếp tục
xây dựng, củng cố tiềm lực, thế trận cho KVPT, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng
vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.
003. VĂN THI/ LLVT cần thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong các nhiệm vụ//
Quân khu 2.- Số 1154 kỳ 4 tháng 9-2021.- Ngày 23/9/2021 - Tr.1+2
Vừa qua, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu và đoàn công
tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã tiến hành làm việc với tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai
Châu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP). Tham gia đoàn công tác có các
đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan Quân khu.
Tiếp làm việc với đoàn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND
tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.
3

Tại những nơi tới làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVTƯ Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh Lai Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân
khu trong nhiều năm qua; tạo điều kiện để các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
tốt nhiệm vụ QS - QP với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định vai trò nòng
cốt của LLVT trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh.
Tư lệnh Quân khu đồng thuận với những ý kiến của lãnh đạo các địa phương;
nhất trí một số nội dung đề xuất của các tỉnh về chủ trương xây dựng các thao trường
và công trình doanh trại. Tư lệnh Quân khu phân tích làm rõ những thuận lợi, khó
khăn; thống nhất một số chủ trương, giải pháp, phương pháp tiến hành công tác quy
hoạch, giải phóng mặt bằng và quy mô xây dựng của các đơn vị địa phương. Tư lệnh
Quân khu lưu ý, các địa phương cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị định 03
của Chính phủ để bảo đảm giữ vững ổn định ANCT; nắm chắc tình hình biên giới
ngay từ cơ sở, nhất là các khu vực giáp biên theo quan điểm mềm dẻo, kiên quyết,
đúng nguyên tắc. Theo đó, các địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP; trong đó, cán bộ, chiến sĩ
LLVT các tỉnh phải xác định là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch
Covid-19 và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển
khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.
004. TRẦN HÀO/ Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng
khắp”// Quân khu 2.- Số 1151 kỳ 1 tháng 9-2021.- Ngày 02/9/2021 - Tr.3
Xác định dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng quan trọng trong xây dựng
nền quốc phòng toàn dân, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã
tham mưu hiệu quả giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng
dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, sẵn sàng đáp ứng
nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Ngô Quang Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Điện Biên cho biết: “Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ
xây dựng, huấn luyện DQTV, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã quán triệt và
thực hiện nghiêm túc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các chỉ lệnh và kế
hoạch huấn luyện của cấp trên, từ đó đề ra chủ trương lãnh đạo, kế hoạch tổ chức
thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với những mục tiêu, chỉ tiêu biện pháp cụ thể, sát với
yêu cầu, tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị”.
Tìm hiểu được biết, để công tác huấn luyện DQTV đạt hiệu quả cao, Đảng ủy,
Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Tỉnh ủy,
UBND tỉnh thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế DQTV theo hướng tinh
gọn, hiệu lực, hiệu quả; tỷ lệ, cơ cấu hợp lý, phù hợp với đặc điểm từng địa phương.
Đến nay, 100% thôn, bản, tổ dân phố của tỉnh Điện Biên đều có lực lượng dân quân
tại chỗ; toàn tỉnh đã củng cố xây dựng được 283 cơ sở DQTV, với quân số 14.143
đồng chí, đạt 2,3% dân số. Cùng với việc quan tâm xây dựng lực lượng rộng khắp,
cấp uỷ các cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng chính trị trong DQTV. Đến nay, tỷ
lệ đảng viên trong DQTV đạt 24,8%; đoàn viên là 58,3%.
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Song song với việc tổ chức, xây dựng lực lượng, Bộ CHQS tỉnh còn chú trọng
công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và xác định đây là một trong những yếu tố then
chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV. Hằng năm trước khi bước vào huấn
luyện, cơ quan quân sự các cấp đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo
viên nhằm quán triệt những nội dung mới, thống nhất phương pháp tổ chức huấn
luyện cho từng đối tượng, đồng thời rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại xảy ra
trong quá trình huấn luyện của những năm trước. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, giáo viên
đều có phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, vận dụng tốt các quan
điểm, nguyên tắc và sự kết hợp chặt chẽ trong công tác huấn luyện. Quá trình tổ chức
huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp chặt
chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy “theo phương
châm dự bị như thường trực”. Tập trung làm chắc, gọn từng nội dung, xây dựng các
tình huống sát với thực tế chiến đấu và đặc điểm địa bàn tác chiến, chú trọng kết hợp
chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, lấy thực hành là chính. Do triển khai đồng bộ và
toàn diện nhiều biện pháp nên chất lượng huấn luyện DQTV của tỉnh không ngừng
được nâng lên. Hằng năm, quân số DQTV tham gia huấn luyện luôn đạt trên 95%;
kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, từ 75% trở lên đạt khá, giỏi.
Bên cạnh đó, với đặc thù là LLVT quần chúng, không thoát ly sản xuất, lực
lượng DQTV tỉnh Điện Biên thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác tuần tra
canh gác nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tích
cực tham gia các chốt phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.
Đồng thời là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào xây
dựng nông thôn mới, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” cũng như trong
phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng… Theo
đánh giá của Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, đa số DQTV của tỉnh có bản lĩnh chính trị
vững vàng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao; phát huy tốt vai trò gương mẫu, vận
động gia đình, người thân, nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà
nước và chính quyền địa phương, trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các
cuộc vận động, các phong trào ở địa phương.
Nhờ thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng lực lượng theo hướng “vững
mạnh, rộng khắp” ngay từ cơ sở, những năm qua, lực lượng DQTV tỉnh Điện Biên đã
thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc
giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh
biên giới quốc gia, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, xã hội.
005. PHẠM KIÊN (ghi)/ KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ
QUỐC KHÁNH 2-9: Trân trọng, phát huy giá trị của hòa bình, độc lập, tự do//
Quân đội nhân dân.- Số 21697.- Ngày 2/9/2021 - Tr.6
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước
Việt Nam Dân chủ cộng hòa là mốc son chói lọi trong lịch sử, mở ra kỷ nguyên
độc lập, tự do cho đất nước, là bài học quý về tinh thần đại đoàn kết toàn dân
tộc. Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Báo
Quân đội nhân dân ghi nhận, giới thiệu ý kiến của một số bạn đọc...
5

Đồng chí LÒ VĂN TIẾN, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên: Phát triển
bền vững nông nghiệp, nông thôn
Phát huy truyền thống, bài học từ Cách mạng Tháng Tám lịch sử, những
năm qua, tỉnh Điện Biên đã đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã
hội, trong đó việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp có những
bước tiến quan trọng. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tỉnh đã ban hành nhiều
chính sách hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất
nông nghiệp, nhờ đó ngành nông nghiệp đã đạt được kết quả tích cực. Sản xuất
nông nghiệp của tỉnh bám sát kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới. Ðến nay, đã hình thành và phát triển một số hình thức liên
kết sản xuất như: Liên kết giữa người dân với người dân qua mô hình hợp tác
xã nông nghiệp; giữa người dân, hợp tác xã với các doanh nghiệp... để sản xuất
hàng hóa tập trung, phát huy lợi thế của từng địa phương phát triển nông nghiệp,
nông thôn một cách bền vững. Thời gian tới, tỉnh Điện Biên đẩy mạnh các hoạt
động chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, thực hiện các chương trình,
chính sách hỗ trợ để phát triển ngành nông nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành gắn
với xây dựng nông thôn, đặc biệt là tăng cường quản lý đất đai và quản lý nông
nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển, nâng cao đời sống
cho nhân dân.
006. TUỆ PHƯƠNG/ Phòng dịch ở ngã ba biên giới// Đại đoàn kết.- Số 262.Ngày 19/09/2021 - Tr.5
Điện Biên là tỉnh có đường biên giới dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch
Covid-19 xâm nhập. Song, Điện Biên đã tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng
các dân tộc thiểu số, các bản làng vùng biên, phát huy vai trò của già làng,
trưởng bản, qua đó, đã giúp tỉnh giữ vững “vùng xanh” trong những tháng gần
đây. Ông Lò Văn Mừng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Điện Biên trò chuyện với PV Báo Đại Đoàn Kết.
PV: Đối với một tỉnh có đường biên giới dài, lại có nhiều đường ngang, lối
mở thì công tác phòng chống Covid-19 gặp những khó khăn, phức tạp như thế
nào, thưa ông?
Ông Lò Văn Mừng: Vị trí địa lý phức tạp là một khó khăn lớn trong công tác
phòng dịch. Đường biên giới trên địa bàn không chỉ dài mà còn có nhiều đường mòn,
lối mở. Ngoài ra, các trang thiết bị ở vùng sâu không có điện, giao thông đi lại chủ
yếu là đường rừng trong núi nên việc trang bị các trang thiết bị cho anh em các chốt
kiểm soát rất khó. Xác định “phòng hơn chống”, công tác tuyên truyền luôn được các
địa phương đưa lên hàng đầu với quyết tâm ngăn chặn không cho dịch xâm nhập.
Cán bộ y tế ở cơ sở, chính quyền, MTTQ các địa phương tích cực vào cuộc tuyên
truyền, vận động; đặc biệt, đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đội ngũ già làng,
trưởng bản đã thường xuyên đến các gia đình hướng dẫn cách phòng tránh bệnh này
cùng với lợi thế từ hệ thống loa truyền thanh rộng khắp kết hợp với đội ngũ tuyên
truyền viên y tế và trưởng thôn, bản, những nội dung về dịch bệnh Covid-19 và các
biện pháp phòng tránh được hướng dẫn đến từng người dân.
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Riêng khu vực biên giới, tỉnh thành lập và giao cho biên phòng làm lực lượng
nòng cốt của các trạm để kiểm soát cửa khẩu, các lối mòn để ngăn chặn từ khu vực
biên giới. Vì lâu nay, bà con 2 bên biên giới vẫn qua lại, như vậy sẽ tiềm ẩn những
nguy cơ lây nhiễm. Ngoài lực lượng chủ chốt của Biên phòng còn có lực lượng của
Hải quan, Công an cùng tham gia cũng như dân quân của các địa bàn, địa phương
cùng phối hợp để tham gia các chốt kiểm dịch.
Là địa bàn từng bùng phát dịch bệnh và luôn có nguy cơ tiềm ẩn, trong khi
điều kiện y tế còn hạn chế, Điện Biên đã chuẩn bị thế nào để ứng phó nếu không
may nhiều người trở thành F0?
- Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản cụ thể theo các cấp độ khác nhau.
Hiện nay, kịch bản ở cấp độ bình thường như thời điểm hiện nay thì từ thành phố cho
đến các thị xã đều có các khu cách ly tâp trung và nơi điều trị F0 được tập trung về
trung tâm thành phố, tập trung các lực lượng y, bác sĩ đủ điều kiện chữa trị bệnh cho
các bệnh nhân. Còn lại, các địa bàn huyện, thị khác các đối tượng F1, F2 phải cách ly
tại nhà cũng có các phương án rất cụ thể để phân loại từng đối tượng một để có cách
quản lý, theo dõi và có các trường hợp phân tách kịp thời.
Với địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như tỉnh Điện Biên, việc tiếp
tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mỗi người dân, đặc biệt là với những người
dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực giáp biên sẽ là
ưu tiên hàng đầu. Bởi khi mỗi người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân
và cộng đồng sẽ là cách phòng tránh hiệu quả nhất trước nguy cơ dịch bệnh có thể
xảy ra. Đây cũng là nơi mà vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân phát huy hiệu
quả cao độ. Cán bộ Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên của
mình và nhân dân thực hiện cho tốt chỉ đạo về phòng, chống dịch, thực hiện tốt
khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, luôn luôn nâng cao cảnh giác trong công tác phòng,
chống dịch. Điều này tạo nên biến chuyển về nhận thức bà con. Bà con ở vùng sâu,
vùng xa có con em đi làm việc ở các khu công nghiệp khi trở về đã ý thức khai báo
kịp thời; không hợp tác để đưa người qua biên giới...
Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận các phương tiện truyền
thông còn hạn chế nhất định, Điện Biên đã làm thế nào để khắc phục những khó
khăn này, thưa ông?
- Ngoài phát huy vai trò của cán bộ địa phương, già làng, trưởng bản, đối với
đồng bào vùng sâu, vùng xa chúng tôi phối hợp cơ quan thực hiện tuyên truyền bằng
tiếng dân tộc thiểu số trên Đài Tiếng nói của tỉnh Điện Biên, đài phát thanh các
huyện. Bên cạnh đó, chúng tôi phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng
đồng để có sự bọc lót, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình vận động, tuyên truyền sao cho
cụ thể, kịp thời và hiệu quả.
Còn ở những xã sát biên công tác tuyên truyền phòng dịch Covid-19 tới từng
người dân được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng chú trọng triển khai. Không được
tiếp cận thông tin dễ dàng như ở những vùng trung tâm thị trấn, thành phố, nên việc
đi trực tiếp tới từng hộ dân tuyên truyền được coi là biện pháp hiệu quả để đưa thông
tin dịch bệnh sát đến từng người dân ở các bản biên giới.
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Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đã ra Lời
kêu gọi ủng hộ Quỹ Vaccine cũng như ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng,
chống dịch bệnh. Đến nay, tỉnh Điện Biên đã hưởng ứng và tổ chức triển khai
được thực hiện như thế nào, thưa ông?
- Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch
UBTƯMTTQ Việt Nam, riêng Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã vận
động được hơn 6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được cả bằng tiền và hiện vật đã
được tỉnh hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Điện Biên có huyện Nậm Pồ là
điểm nóng về dịch bệnh, cả tỉnh phải dồn lực là các trang thiết bị y tế, nước khử
khuẩn, lương thực thực phẩm… nên người dân trong khu vực cách ly hoàn toàn yên
tâm không phải lo nhu yếu phẩm đảm bảo cuộc sống hàng ngày; đồng thời, công tác
chữa trị được thực hiện bài bản, chu đáo. Tỉnh Điện Biên cũng tổ chức 3 đoàn y, bác
sĩ đi tăng cường cho TP HCM và tỉnh Bình Dương. Nguồn kinh phí còn lại được
dùng để mua trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ công tác phòng dịch đều cần phải có
nguồn lực rất lớn nên tỉnh cũng cố gắng để đảm bảo được nguồn lực đó. Trong lúc
khó khăn, các tỉnh phía bắc của nước bạn Lào đã tặng hơn 300.000 kít thử Covid-19.
Việc này thể hiện tình cảm tốt đẹp của nhân dân hai nước.
Trân trọng cảm ơn ông!
007. HỒNG LAN - TUẤN TRÀ/ Xây dựng nông thôn mới ở Tây Bắc// Nhân Dân
Cuối Tuần.- Số 36.- Ngày 5/9/2021 - Tr. Dân tộc - Tôn giáo.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV mới đây đã thông qua Nghị quyết phê
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn
2021 - 2025. Thực tế đã chứng minh tính hiệu quả và nhân văn của chủ trương
này, song để tiếp tục triển khai trên quy mô rộng và ở những vùng đặc biệt khó
khăn đòi hỏi sự vào cuộc sâu sát của các cấp chính quyền.
Kỳ 1: Cùng dân lo chuyện phát triển bền vững
Địa bàn ba tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu có hàng trăm km đường
biên giới, với hàng nghìn thôn, bản giáp biên, tỷ lệ hộ nghèo cao, địa bàn chủ yếu
nằm ở vùng sâu, vùng xa, khí hậu khắc nghiệt. Xây dựng nông thôn mới nơi
vùng biên đã mang đến những giá trị thiết thực, khiến cho cuộc sống của bà con
ở nhiều bản làng ấm cúng, sung túc hơn.
Xã Pha Long (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) có diện tích 2.670 ha, chín
thôn bản, với 699 hộ, có hơn 10 km đường biên giới giáp Trung Quốc, trong đó đồng
bào dân tộc H’Mông chiếm đa số (84%), cùng một số hộ người dân tộc Nùng, Phù
Lá, Tày… Vì vậy, khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM “lực cản” lớn nhất,
khó vượt qua nhất ở đây là tiêu chí đời sống, nhận thức, thu nhập của người dân và
xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội...
Theo Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Pha Long Lê
Đức Hạnh, để hóa giải bài toán khó trên, lãnh đạo xã đã bám vào Đề án của tỉnh và
được sự chỉ đạo, hỗ trợ của huyện tập trung vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân
phát triển sản xuất theo hướng khai thác lợi thế để sản xuất hàng hóa... và từng bước
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đem lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, đẩy nhanh tốc độ xóa đói,
giảm nghèo của địa phương. Trong 10 năm qua, Ban cũng đã huy động sự đóng góp,
ủng hộ của nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài xã được hơn
94 tỷ đồng để thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn…
Chính sự hợp tác chặt chẽ, năng động giữa chính quyền, người dân, các hợp tác
xã, doanh nghiệp đã mang lại sự bền vững trong tỷ lệ giảm nghèo (từ năm 2016 đến
nay, đã có 281 hộ thoát nghèo, số hộ nghèo đã giảm từ 405 hộ xuống còn 124 hộ).
Ngày 12/1/2021, xã Pha Long đã được công nhận đạt chuẩn NTM và là một trong hai
xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai đạt chuẩn NTM.
Trên bản đồ, Chà Nưa (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) là xã miền núi, có
đường biên giới quốc gia dài 4,1 km giáp với cụm bản Hô Mức của nước CHDCND
Lào, với tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 cao nhất, nhì của huyện Nậm Pồ (hơn 70%)… Bí
thư Đảng ủy xã Chà Nưa, Khoàng Văn Van nhớ lại, bằng sự quyết tâm, đồng lòng
của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã, ngày 28/6/2016, Đảng ủy
xã Chà Nưa đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện chương
trình xây dựng NTM, giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, Chà Nưa chú trọng giải pháp
“nêu gương đảng viên” trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hiến đất làm đường, góp tiền, góp
ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, đường tuần tra bảo vệ rừng…
Chỉ riêng trong ba năm thực hiện NTM, nhân dân nơi đây đã hiến đất, góp tiền,
ngày công trị giá gần 2,9 tỷ đồng bê-tông hóa các tuyến đường nội bản; hiến đất làm
các tuyến đường nội đồng, tuần tra bảo vệ rừng với chiều dài 36 km; các trường học
được công nhận đạt chuẩn quốc gia... Thu nhập bình quân của người dân tăng gần
24,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 9%; an ninh trật tự được giữ vững...
Chính “luồng gió” NTM đã tạo sự lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, sự đồng thuận
của nhân dân và khơi dậy những cách làm sáng tạo của mỗi tổ chức cấp ủy đảng,
đoàn thể và người dân các xã đặc biệt khó khăn ở vùng biên.
008. HỒNG LAN - TUẤN TRÀ/ Xây dựng nông thôn mới ở Tây Bắc - Kỳ 2:
“May đo chính sách” cho vùng biên// Nhân dân cuối tuần.- Số 37.- Ngày
12/9/2021 -Trang Dân tộc - Tôn giáo.
Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của các địa phương vùng
biên giới đặc biệt khó khăn ở ba tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu phải đối diện
nhiều thách thức, bất cập đòi hỏi phải có được cách làm sáng tạo.
Tỉnh Lào Cai có 23 xã vùng cao, vùng sâu, nằm trên đường biên giới
kéo dài gần 200 km từ phía đông sang phía tây của tỉnh. Do đó, thực hiện chương
trình xây dựng NTM ở các địa phương miền núi vốn đã khó, ở các xã biên giới lại
càng khó khăn hơn. Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, tại ba huyện giáp
biên là Bát Xát, Mường Khương và Si Ma Cai, có gần 20 nghìn người , chủ yếu là
phụ nữ dân tộc thiểu số sang nước ngoài làm thuê, làm phát sinh nhiều vấn đề về đời
sống gia đình, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh - trật tự ở địa bàn biên giới. Để
nắm bắt, quản lý, chính quyền xã đã tiến hành khảo sát và đề xuất xây dựng các mô
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hình “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, mô hình “thôn bản tự quản về an ninh
- trật tự” tại bảy thôn nhưng hiệu quả không được như mong muốn, phải tạm dừng
hoạt động.
Trong khi đó, theo mục tiêu Đề án xây dựng NTM 29 xã biên giới ở tỉnh Điện
Biên, đến năm 2020 toàn bộ số xã vùng dự án sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng NTM
gắn với giảm nghèo nhanh, bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia...
Tuy nhiên, đến thời điểm này Điện Biên mới có tám xã biên giới được công nhận đạt
chuẩn NTM, trong đó huyện Điện Biên có sáu xã, huyện Nậm Pồ có một xã, Mường
Nhé có một xã, còn huyện Mường Chà chưa có xã nào được công nhận đạt chuẩn.
Lý giải nguyên nhân khó khăn trong xây dựng NTM ở vùng biên giới, ông
Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Điện Biên cho biết:
Tuy là Đề án cho địa bàn đặc thù nhưng Điện Biên không được cấp kinh phí trực tiếp
để thực hiện. Nhu cầu nguồn vốn lớn (gần 2.000 tỷ đồng), nhưng nguồn vốn sự
nghiệp chỉ được cấp 78 tỷ đồng cho hai năm (2017 là 60 tỷ đồng; 2018 là 18 tỷ đồng)
dẫn đến tiến độ triển khai các dự án bị chậm.
Huyện Phong Thổ (Lai Châu) có 17 xã, thị trấn thì có đến 12 xã biên giới với
phần lớn là xã đặc biệt khó khăn, cho nên việc xây dựng NTM của Phong Thổ gặp
những khó khăn như: Xuất phát điểm của các xã thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, ý thức
của người dân hạn chế, các vùng quy hoạch sản xuất chưa được hình thành, tỷ lệ hộ
nghèo lớn...
Theo ông Vương Thế Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, để đầu tư cho
một xã biên giới hoàn thành xây dựng NTM thì suất đầu tư thường gấp đôi các xã nội
địa. Cùng với suất đầu tư lớn, việc xây dựng NTM ở các xã biên giới huyện Phong
Thổ còn gặp hàng loạt khó khăn. Từ việc quy hoạch lại vùng sản xuất, do đất đai
rộng, độ dốc lớn, rất khó để tính toán quy hoạch. Rồi câu chuyện cấp ủy địa phương,
nhiều thành phần dân tộc, quá trình điều hành còn tính chất cục bộ. Tình hình an ninh
các xã biên giới còn phức tạp về trộm cắp, xuất nhập cảnh trái phép. Song song với
đó là tỷ lệ hộ nghèo lớn, việc làm sao để nâng cao thu nhập theo tiêu chí với mức
tăng hằng năm cũng là khó khăn, tạo ra áp lực rất lớn đối với chính quyền địa
phương. Ngoài khó khăn về vốn, thủ tục giải ngân, một trong những nguyên nhân
khiến Đề án triển khai chậm chính là tư tưởng trông chờ của người dân và cả chính
quyền một số xã, huyện.
Với đặc thù là các xã biên giới vùng khó khăn, dù đã hoàn thành NTM, song so
với các xã vùng xuôi, vùng thuận lợi còn cả một khoảng cách rất xa. Bản thân nhiều hộ
dân chưa có nội lực để tự vươn lên; dù thu nhập bình quân đầu người bảo đảm tiêu chí,
nhưng chưa thật sự bền vững. Địa bàn rộng, chia cắt, dân cư thưa thớt, bản cách bản,
bản cách xã xa... suất đầu tư lớn, nguồn lực nhỏ nên quá trình đầu tư thiếu đồng bộ...
009. ĐẶNG NHẬT/ Đề nghị phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án sân
bay Điện Biên// Công an nhân dân.- Số 5887.- Ngày 9/9/2021 - Tr.7
Bộ GTVT vừa đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét thẩm định,
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sân bay Điện Biên. Văn bản
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nêu rõ, hiện Bộ GTVT và UBND tỉnh Điện Biên, Tổng công ty Cảng hàng
không Việt Nam - ACV (Nhà đầu tư) đang triển khai dự án đầu tư xây dựng mở rộng
Cảng hàng không Điện Biên. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ
trương đầu tư tại Quyết định 470 nhằm bảo đảm an ninh - quốc phòng, phát triển kinh
tế - xã hội của Điện Biên nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung. Theo kế hoạch,
ACV sẽ phê duyệt dự án trong tháng 9/2021 và triển khai thi công từ tháng 10/2021
để bảo đảm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là hoàn thành dự án 37 tháng sau khi
phê duyệt chủ trương đầu tư nhằm phục vụ các sự kiện chính trị lớn của cả nước
trong năm 2024. Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, xem xét
hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của
dự án trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng
Chính phủ. Theo Quyết định 470, ACV sẽ đầu tư mới công trình khu bay đáp ứng
khai thác máy bay A320, A321 và tương đương; cải tạo nhà ga hiện hữu đáp ứng
công suất 500.000 hành khách/năm; cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây
dựng đồng bộ. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.547 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.
010. P.Vân/ Dự kiến tháng 12 khởi công dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Điện
Biên// Đại Đoàn Kết.- Số 260.- Ngày 17/9/2021 - Tr.3
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn vừa có chỉ đạo đẩy
nhanh tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Điện Biên.
Cảng hàng không Điện Biên là cảng hàng không nội địa cấp 3C. Do hạn chế về
tĩnh không hai đầu đường cất/hạ cánh (vướng núi) nên hiện tại cảng hàng không Điện
Biên chỉ đảm bảo khai thác tàu bay ATR72 và tương đương vào ban ngày trong điều
kiện thời tiết cho phép. Chính vì thế, sau khi xem xét, Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Điện Biên và giao Tổng
công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.
Theo thiết kế, ACV sẽ đầu tư mới công trình khu bay đáp ứng khai thác máy
bay A320, A321 và tương đương. Đồng thời, cải tạo nhà ga hiện hữu đáp ứng công
suất 500.000 hành khách/năm cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng
đồng bộ. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.547 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ
trương, ACV phải hoàn thành việc đầu tư dự án. Vì thế, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê
Anh Tuấn đã giao ACV phải lập kế hoạch phấn đấu phê duyệt dự án trong tháng
9/2021 để triển khai rà phá bom mìn từ tháng 10/2021. Tháng 12/2021 sẽ khởi công
dự án và thi công ngay sân đỗ máy bay; đến tháng 4/2022 sẽ thi công đường băng;
phần nhà ga hàng không sẽ thi công từ tháng 1/2022. Dự kiến đóng cửa sân bay từ
tháng 4/2023, hoàn thành dự án tháng 10/2023.
011. LÊ LAN/ Dồn điền đổi thửa trên cánh đồng Mường Thanh// Nhân dân.- Số
24071.- Ngày 21/9/2021 - Tr.4
Không chỉ đem lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế, tạo thuận lợi hơn trong các
khâu gieo cấy, thu hoạch mà thực tế dồn điền đổi thửa (DĐĐT) ở hai xã Thanh
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Hưng, Thanh Yên (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) còn góp phần quan trọng
giúp địa phương hoàn thành mục tiêu kiên cố hóa kênh thủy lợi, đường nội
đồng. Từ đó, người dân cũng dần chuyển từ tập quán canh tác truyền thống
sang phương thức sản xuất hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm giá trị kinh tế cao
trên cùng đơn vị diện tích.
Điểm lại thành quả thu được sau hơn hai năm thí điểm triển khai DĐĐT tại hai
xã Thanh Hưng và Thanh Yên, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Bùi Hải Bình hồ
hởi cho biết: Về diện tích hoàn thành DĐĐT đến cuối năm 2020 là 60 ha, song thành
quả thu được từ việc thí điểm này lại vô cùng to lớn. Với người nông dân có ruộng đã
được DĐĐT thì họ thấy rõ hiệu quả nhiều mặt: chi phí ít hơn, công sức bỏ ra ít hơn
mà năng suất cao hơn; sản phẩm làm ra đến đâu có người về thu mua đến đó. Thậm
chí lúa mới bén rễ, thương nhân đã về ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, người nông
dân không phải lo tính giá đổi công như trước nữa. Chính quyền địa phương cũng rút
ra nhiều bài học kinh nghiệm để tới đây tiếp tục triển khai nhân rộng sang các xã
khác, để cánh đồng Mường Thanh thật sự là cánh đồng mẫu lớn trong khu vực Tây
Bắc.
Đưa chúng tôi đi thăm cánh đồng mẫu lớn ở xã Thanh Hưng, ông Bùi Hải Bình
cung cấp chi tiết từng con số. Ông Bình cho biết: Trước đây, cánh đồng gần 40 ha
này là 989 thửa của 241 gia đình, vậy mà nay sau khi DĐĐT chỉ còn 310 thửa, như
vậy so với ban đầu giảm 68,65% số thửa. Diện tích trung bình mỗi thửa trước khi dồn
chỉ hơn 422 m2, nhưng sau khi dồn đã tăng lên 1.253 m2.
Cũng trên cánh đồng này, sau khi hoàn thành DĐĐT thì nông dân và chính
quyền xã Thanh Hưng đã hoàn thành xây dựng được 4,6 km đường nội đồng và 5,98
km kênh thủy lợi trong khi trước đó đường nội đồng chỉ là 510 m và hơn 1,1 km kênh
thủy lợi. Với xã Thanh Yên hoàn thành DĐĐT được 20,2 ha từ 498 thửa xuống còn
131 thửa; đường nội đồng trước khi DĐĐT chỉ có 158 m vậy mà sau tăng lên 1,3 km;
kênh thủy lợi được kiên cố tăng từ 778 m lên 3,87 km.
Trên con đường nội đồng được đổ bê-tông phẳng lỳ của thôn Mỹ Hưng (xã
Thanh Hưng), chúng tôi gặp từng tốp người vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Hỏi
chuyện thì được biết, họ là nông dân thôn Mỹ Hưng đang trên đường ra ruộng chờ
gặt lúa. Bà Trần Thị Nguyệt kể: Trước đây nông dân vất vả 10 phần thì giờ còn hai;
gieo cấy, thu hoạch toàn bộ là máy móc hết! Nông dân chỉ thăm đồng, theo dõi sâu
bệnh và phun thuốc phòng trừ đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông chứ không
tùy tiện phun các loại thuốc như trước đâu. Năng suất lúa trên cánh đồng lớn cao hơn,
chất lượng tốt hơn mà chúng tôi không phải lo đầu ra sản phẩm; làm ra đến đâu có
người mua hết đến đó.
Đầu năm 2021, nông dân xã Thanh Hưng tiếp tục đăng ký DĐĐT hàng trăm ha
nhưng để bảo đảm thủ tục dồn đến đâu xong đến đó, UBND xã đã điều chỉnh diện
tích dồn còn 67 ha. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng Lường Văn Tọ,
cho biết: Trên cánh đồng lớn, nông dân thu được nhiều thành quả về năng suất, chất
lượng sản phẩm và đương nhiên giá thành tốt hơn (năng suất trung bình gần 70 tạ/ha).
Nhờ đó, nhiều người có điều kiện mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển các mô
hình trồng thêm nhiều cây, nuôi thêm nhiều con. Bình quân thu nhập của nông dân
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Thanh Hưng hiện đã đạt 40 triệu đồng/người/năm và đó là con số mơ ước của nông
dân xã khác trong huyện cũng như trong tỉnh. Cuộc sống nâng lên nhờ sản xuất lúa
trên cánh đồng lớn, cho nên chẳng ai bảo ai bà con nông dân ở Thanh Hưng rất hăng
hái tham gia DĐĐT trong chương trình xây dựng cánh đồng lớn theo nghị quyết đảng
bộ các cấp đề ra.
Đề cập cách làm khi thí điểm DĐĐT, ông Bùi Hải Bình thừa nhận có nhiều
khó khăn. Bởi là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện DĐĐT trong khi chính
sách cụ thể chưa có, hướng dẫn của ngành chuyên môn cũng không cho nên quá trình
thực hiện huyện cứ vừa làm vừa nghiên cứu vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách.
Với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ha cải tạo đồng ruộng trong khi chi phí thực tế để
cải tạo mặt bằng, xây dựng đường, kênh mương nội đồng là 30 triệu đồng/ha thì
huyện đã lường trước sẽ không thu hút người có ruộng. Do vậy có trước khi triển
khai, huyện đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp huyện cùng với cán bộ hai xã thường
xuyên tổ chức họp dân cung cấp các văn bản quy định chế độ hỗ trợ, đồng thời tuyên
truyền để người dân thấy lợi ích của DĐĐT và đồng thuận với chủ trương, cách làm.
Được họp bàn công khai, được cung cấp thông tin thực tiễn DĐĐT ở các tỉnh
đồng bằng sông Cửu Long, người dân hai xã đã không chỉ đồng thuận mà còn nhất trí
cao với phần kinh phí đối ứng 28 triệu đồng/ha. “Sau khi đo đạc, tính toán có nhiều
hộ phải đóng từ 12 đến 15 triệu đồng, vậy mà bà con vẫn vui vẻ, trách nhiệm lắm!”,
ông Bùi Hải Bình cho biết thêm.
Thực hiện DĐĐT đã giúp cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể huyện và
xã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về phương pháp, trình tự, thủ tục, vận dụng cơ
chế, chính sách, song từ thực tiễn tại huyện Điện Biên, ông Bùi Hải Bình còn khẳng
định: DĐĐT là điều kiện cần thiết tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp sản xuất hàng
hóa theo chuỗi giá trị, góp phần quan trọng nâng cao thương hiệu, giá trị của gạo
Điện Biên sản xuất trên cánh đồng Mường Thanh.
Do vậy mà thời gian tới, huyện Điện Biên tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình
DĐĐT từ xã Thanh Hưng, Thanh Yên sang các xã khác, từng bước hoàn thành mục
tiêu xây dựng cánh đồng Mường Thanh thật sự là cánh đồng mẫu lớn, để đến năm
2025 toàn huyện có 2.000 ha lúa chất lượng cao, được sản xuất theo mô hình liên kết
chuỗi sản xuất hữu cơ, để hạt gạo Mường Thanh tự tin hội nhập, trở thành địa chỉ uy
tín cung cấp gạo cho thị trường trong nước và thế giới.
012. HIỀN ANH/ Điện Biên: Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật// Pháp luật
Việt Nam.- Số 268.- Ngày 25/9/2021 - Tr. 5
Sở Tư pháp Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2021 bằng
hình thức trực tuyến cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo HĐND,
UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên cấp huyện và tương đương.
Tại Hội nghị, Sở đã giới thiệu các nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định
số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định và thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính
năm 2020; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
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Giới thiệu bộ pháp điển về pháp luật Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số
10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, sử
dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.
013. QUỐC ĐỊNH/ Sở Tư Pháp Điện Biên: Điểm sáng trong cải cách hành
chính// Pháp luật Việt Nam.- Số 259.- Ngày 16/9/2021 - Tr.14
Theo công bố mới nhất của UBND tỉnh Điện Biên về chỉ số cải cách hành
chính năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh là đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng so với các
cơ quan chuyên môn tại địa phương.
Nhiều giải pháp
Để có được kết quả đó, thời gian qua Sở Tư pháp Điện Biên đã có nhiều nỗ
lực, triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa
phương. Kết quả là các lĩnh vực công tác đến nay đã hoàn thành so với nhiệm vụ, chỉ
tiêu, trong đó một số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, góp phần đáng kể vào sự phát
triển chung của tỉnh. Ông Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở, cho biết: Những năm qua,
Sở luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) làm nhiệm vụ quan trọng; luôn bám
sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về
CCHC đến công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, xây dựng, ban hành kế
hoạch CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng
bước hiện đại, tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất và năng lực;
giúp hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp
ứng yêu cầu phát triển của địa phương.
Nhiệm vụ cải cách thể chế được chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất
cả các mặt; các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) khi tham mưu ban hành đều tuân
thủ trình tự, thủ tục, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện đảm bảo
đúng tiến độ, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), công tác tổ chức cán
bộ, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính được tham mưu đảm bảo chất
lượng, đúng tiến độ.
Sở luôn chủ động theo dõi các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành cập
nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật bảo đảm kịp thời. 100% các văn bản
QPPL do tỉnh ban hành đã được Sở cập nhật, kiểm tra, công khai trên cơ sở dữ liệu
quốc gia về pháp luật và trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
Công tác tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng được quan tâm, bố trí công việc
theo đúng trình độ, vị trí việc làm và tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia
các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn... Công tác hiện đại hóa
nền hành chính được quan tâm, chỉ đạo sát sao, ý thức trách nhiệm trong giải quyết
công việc của đội ngũ công chức, viên chức tại đơn vị không ngừng được nâng lên.
Các trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin được sửa chữa, nâng cấp kịp thời,
phục vụ tốt công việc. Từ đó, thúc đẩy kết quả giải quyết TTHC và các nhiệm vụ
chuyên môn đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.
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Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở luôn chú trọng đổi mới phong cách làm việc
của đội ngũ công chức, viên chức. Những thông tin về TTHC được niêm yết công
khai, minh bạch, đầy đủ, thường xuyên rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết, tạo
thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch công việc, giảm bớt sự phiền hà. Đẩy
nhanh tiến độ giải quyết công việc và đảm bảo đúng pháp luật, thực hiện tốt dân chủ
trong hoạt động của cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết tăng cao
Trong năm 2020, Sở đã nhận giải quyết 12.769 hồ sơ, đã giải quyết trước và
đúng hạn 12.709 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 60 hồ sơ, không có hồ sơ
quá hạn. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC tại đơn vị được thực hiện theo
đúng quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, phí lệ phí, mẫu đơn,
mẫu tờ khai. Về thực hiện rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực tư pháp, đơn vị cũng đã
thực hiện đánh giá 6 TTHC, giảm thời gian được 2 TTHC.
Trong năm, Sở đã tham gia ý kiến với 196 văn bản, các văn bản này đều không
có quy định về TTHC; thẩm định 67 dự thảo văn bản QPPL; tham mưu công bố
chuẩn hóa danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quốc
tịch, đấu giá tài sản, luật sư, tư vấn pháp luật, chứng thực... Các TTHC được công bố,
chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được
cập nhật, bổ sung kịp thời trên bảng niêm yết TTHC và trên trang dịch vụ công của
tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.dienbien .gov.vn.
Theo ông Quế, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, thời
gian tới Sở tiếp tục triển khai, áp dụng phần mềm đăng ký, quản lý của tỉnh Điện
Biên; đẩy mạnh xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; sử dụng hòm
thư công vụ để trao đổi công việc; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống
Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;
tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân,
đảm bảo tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tích cực sử dụng
mạng công nghệ để điều hành công việc nhằm rút ngắn thời gian hội họp, giảm giấy
tờ hành chính và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu.
014. MINH THÀNH/ “Khoảng tối” trong đấu thầu thiết bị giáo dục// Lao động.Số 222.- Ngày 24/9/2021 - Tr.1+7
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Kiên vừa bị
khởi tố, bắt giam. Như vậy chỉ tính từ tháng 6 năm 2021 đến nay đã có ít nhất 3
giám đốc , nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bị tạm giam do liên quan
đến những sai phạm trong đấu thầu thiết bị giáo dục.
VÌ SAO GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT ĐIỆN BIÊN BỊ BẮT?
Ngày 23.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Phòng Cảnh
sát Kinh tế, Công an tỉnh Điện Biên khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc có dấu
hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và các công
ty, đơn vị liên quan. Kết quả điều tra, xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được, xác
định: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên - đã
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chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền thông đồng cùng với Công ty Cổ phần Sách và
Thiết bị trường học Điện Biên (nhà thầu) và Công ty Cổ phần Thẩm định giá
BTCVALUE, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) tư vấn xây dựng T&C, Công ty
TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô thực hiện các hành vi vi phạm Luật Đấu
thầu để cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên trúng 2 gói thầu
cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Ngoài ông Kiên,
một số cán bộ, cá nhân khác cũng bị bắt giam là Trịnh Mạnh Cường, Trưởng phòng
Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; Đinh Văn Hữu, Giám
đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên; Nguyễn Quang Tuyến ,
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên; Võ Thúc
Chính, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng T&C; Mai Thanh An, Giám đốc
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô.
"CHÂN RẾT VALUE" VÀ CÁC LÃNH ĐẠO CẤP SỞ SA LƯỚI
Việc bắt giam Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên và các đồng
phạm có liên quan đến hai cá nhân từng bị khởi tố bị can đối với 2 bị can về tội "Vi
phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" là Nguyễn Quốc Việt, Thẩm
định viên Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCVALUE và Hồ Thị Sáu, Giám đốc
khối thẩm định III, Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE. Cả hai bị can đều
đang là bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”
xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 16.7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ
án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm
việc đối với 7 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm
trọng” xảy ra tại Sở GDĐT Thanh Hóa.
Trong đó có bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa - khi
bị khởi tố là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Trịnh Hữu Nghĩa Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở GDĐT Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Phụng Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính kiêm Kế toán trưởng Sở GDĐT Thanh Hóa;
ông Bùi Trí Thức - chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GDĐT Thanh Hóa...
Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh và hồ sơ, tài liệu thu thập được xác định:
Bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa - đã
chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền thông đồng cùng với Công ty Cổ phần Sách và
Thiết bị trường học Thanh Hóa (nhà thầu) và Công ty Thẩm định giá BTC VALUE
thực hiện các hành vi vi phạm Luật Đấu thầu để cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết
bị trường học Thanh Hóa trúng 2 gói thầu cung cấp đồ dùng dạy học lớp 1 năm 20202021, gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Từ vụ án này, qua khai thác Nguyễn Quốc Việt - Thẩm định viên Công ty Cổ
phần Thẩm định giá BTC VALUE và Hồ Thị Sáu Giám đốc khối thẩm định III Công
ty Cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE cơ quan điều tra đã mở rộng và phát hiện
các cá nhân này đã thông đồng, gây thiệt hại cho nhà nước thông qua sai phạm những
gói thầu về giáo dục.
Trong các vụ án này, vai trò các thẩm định viên của Công ty thẩm định giá rất
quan trọng tạo thành mạng lưới: Chủ đầu tư thẩm định giá - đơn vị trúng thầu đồng
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thuận để gây thiệt hại cho nhà nước thông qua đấu thầu, Cũng với sự thông đồng kiểu
“tay ba” này mà hồi tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết
định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm
trọng, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan
trong việc thực hiện các Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm
non, tiểu học. Trong số người bị khởi tố có Vũ Liên Oanh - nguyên Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Ngô Vui - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch
Tài chính; Hà Huy Long - nguyên Phó phòng Kế hoạch Tài chính. Công ty tham gia
vụ án tại Quảng Ninh là Công ty Thẩm định giá Gia Lộc.
Qua 3 vụ án trên với hàng loạt lãnh đạo Sở GDĐT của Quảng Ninh, Thanh
Hoá, Điện Biên cho thấy cần phải rà soát lại toàn bộ các gói thầu thiết bị giáo dục
trong cả nước. Bởi lẽ các gói thầu này rất dễ qua mặt cơ quan chức năng mà vai trò
của đơn vị thẩm định giá giúp cho nhà đầu tư và đơn vị cung cấp dễ dàng thông thầu,
gây thiệt hại cho nhà nước.
Đây chính là kẽ hở lớn cần phải bịt lại để nguồn đầu tư của nhà nước cho giáo
dục không tiếp tục bị “xà xẻo”, bởi đó là sự “xà xẻo” vào tương lai.
015. N.TRÂM/ Bán bò “góp vốn” buôn … ma túy// Pháp luật Việt Nam.- Số
256.- Ngày 13/9/2021 - Tr.11
Công an tỉnh Điện Biên và Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội
Biên phòng (BĐBP) Điện Biên vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án,
bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tang vật thu
60.000 viên ma tuý tổng hợp.
Khoảng 18h ngày 11/9, tại khu vực km số 177, Quốc lộ 12 thuộc địa phận bản
Cò Chạy, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp của
hai đơn vị nói trên phát hiện 2 đối tượng nam giới di chuyển trên xe máy có biểu hiện
nghi vấn.
Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đối tượng cầm lái tăng ga bỏ
chạy, đối tượng ngồi sau ôm bao tải nhảy xuống vực bên đường nhằm thoát thân,
nhưng đã bị các trinh sát mật phục bủa vây khống chế.
Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ trong bao tải có 10 bánh lớn hình vuông
bên trong chứa các gói nhỏ có các viên nén màu hồng là ma tuý tổng hợp với số
lượng 60.000 viên.
Đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận là Giàng Seo Pà (SN 1984, ngụ
bản Nậm Xả, xã Mường Toong) và Vừ A Sinh (SN 1985, ngụ bản Nậm Pố, xã
Mường Nhé, cùng huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).
Trước đó, Giàng Seo Pà quen biết một đối tượng người Lào, có ma tuý bán và
Pà biết Vừ A Sinh vừa bán 20 con bò nên rủ Sinh góp 270 triệu đồng để lên khu
vực biên giới thuộc địa phận huyện Điện Biên mua ma tuý về vận chuyển sang tỉnh
Lai Châu, bán kiếm lời. Khi nhận ma tuý xong, Pà và Sinh vận chuyển đến địa điểm
trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
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016. Trường Long/ Giấu 1 bánh heroin trong hộp mì tôm// Công an nhân dân.Số 5899.- Ngày 21/9/2021 - Tr.8
Khoảng 16h30 ngày 19/9, tại khu vực thôn Thanh Hà, xã Thanh Chăn, huyện
Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Đội cảnh sát Hình sự Công an huyện Điện Biên đang làm
nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe máy có
nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên đối
tượng không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác và bỏ chạy.
Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng. Khám xét người và
phương tiện thu giữ 1 bánh heroin (khối lượng khoảng 370g) đối tượng cất giấu ngụy
trang trong hộp mì tôm.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Lò Văn Hà (SN 1994, ảnh), trú tại
bản Púng Nghịu, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, số ma túy trên đối tượng mua tại
khu vực biên giới vận chuyển vào Điện Biên để tiêu thụ.
017. V.Thiệp/ Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy K.Lịch L.Dung// Công an nhân dân.- Số 5891.- Ngày 13/9/2021 - Tr.8
Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt quả tang đối tượng Sùng A Cừ, SN 1999, ở
bản Si Ma 2, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về hành vi mua
bán trái phép chất ma túy; thu giữ 10 bánh hêrôin.
Trước đó, khoảng 14h40 ngày 11/9 tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma
túy chủ trì, phối hợp với Phòng CSHS, Công an huyện Mường Tè làm nhiệm vụ tại
Km271, Quốc lộ 4H thuộc địa phận bản Nậm Xả, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, phát
hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành
kiểm tra, tổ công tác thu giữ tại hiện trường 8 bánh Heroin và lập biên bản bắt người
phạm tội quả tang. Đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an thu giữ thêm 2 bánh hêrôin
được đối tượng cất giấu trên rừng cách nơi đối tượng Cừ bị bắt khoảng 3km.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Cừ khai nhận đã nhận mang số ma túy trên từ
huyện Mường Nhé, Điện Biên sang huyện Mường Tè, Lai Châu bán cho một người
đàn ông với số tiền 120 triệu đồng/bánh. Sau khi bán được số ma túy trên, Cừ sẽ
được nhận 100 triệu đồng tiền công.
Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Để
động viên kịp thời tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, ngay trong
ngày 12/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương khen thưởng Ban Chuyên án.
018. THÀNH TRUNG/ Bắt đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới//
Công an nhân dân.- Số 5901.- Ngày 23/9/2021 - Tr.1
Vào khoảng 10h sáng 22/9, tại khu vực bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện
Mường Ảng, Công an huyện Tuần Giáo, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy
Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Mường Ảng và Đội kiểm soát phòng, chống
ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ phối hợp đã triệt phá thành
công chuyên án, bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
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Vật chứng thu giữ gồm 9 bánh Heroin có trọng lượng khoảng trên 3,1kg, 1 xe
máy, 2 điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên quan.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Sùng A Khá (SN 1995), trú tại
bản Tìa Ghếnh, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông và số ma túy trên được Khá mua
tại khu vực biên giới đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý đối
tượng theo quy định của pháp luật.
019. THÙY NGÂN/ Bắt hai đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin// Quân đội
nhân dân.- Số 21720.- Ngày 26/9/2021 - Tr.8
Ngày 25- 9, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24 9, tại khu vực bản Pá Chuông, xã Na Son,( Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), tổ công
tác do Công an huyện Điện Biên Đông chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra
tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên), Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phá
thành công Chuyên án 921P, bắt quả tang hai đối tượng: Mùa A Phông ( sinh năm
2006) và Sùng A Dếnh (sinh năm 1999) cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Xa Dung,
(Điện Biên Đông, Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Khám xét người và phương tiện, lực lượng Công an thu giữ 6 bánh heroin,
khối lượng khoảng 2,2kg, hai xe máy và nhiều giấy tờ liên quan. Tại cơ quan công
an, hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người lạ mặt về bán kiếm lời.
Hiện Công an huyện Điện Biên Đông đang điều tra mở rộng vụ án.
020. THÙY NGÂN/ Trao thưởng thành tích trong thực hiện Chuyên án ma túy
ĐB 921P// Quân đội nhân dân.- Số 21711.- Ngày 17/9/2021 - Tr.8
Tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và
UBND tỉnh Điện Biên vừa tổ chức trao thưởng thành tích trong thực hiện thắng
lợi Chuyên án ma túy ĐB 921p.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao
thưởng 50 triệu đồng và bằng khen tặng ban chuyên án cùng lực lượng tham gia thực
hiện Chuyên án ĐB 921p. Đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên
trao thưởng 10 triệu đồng và bằng khen tặng tập thể và cá nhân tham gia chuyên án.
Đây là chuyên án được các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh
Điện Biên phối hợp bắt đối tượng và thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp.
021. TRẦN HÀ/ Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã//
Quân đội nhân dân.- Số 21702.- Ngày 8/9/2021 - Tr.8
Sáng 7- 9, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên làm
nhiệm vụ tại tổ 2, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã bắt giữ
hai đối tượng đang là Đào Huy Thanh và Lò Văn Hón trú tại bản Na Khoang, xã
Mường Nhà (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển trái phép 2 cá thể tê
tê. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận mua của người dân, đang trên đường vận
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chuyển đi tiêu thụ. Cơ quan chức năng bàn giao 2 cá thể tê tê cho Trung tâm Cứu hộ
động vật hoang dã khu vực phía Bắc chăm sóc. Vụ việc đang được lực lượng chức
năng điều tra mở rộng.
022. Thu Trang- Thành Trung/ Bắt một đối tượng vận chuyển gấu// Công an
nhân dân.- Số 5892.- Ngày 14/9/2021 - Tr. 5
Hồi 21h30' ngày 12/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Pa
Pháy, xã Thanh Yên, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng
Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an tỉnh Điện Biên
phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 1
cá thể động vật hoang dã nhóm 1B.
Đối tượng Nguyễn Xuân Đức (SN 1997, trú tại bản Pá Nậm, xã Pom Lót, huyện
Điện Biên) khai nhận mua cá thể gấu có trọng lượng 30kg này của một người ở khu
vực cửa khẩu Tây Trang, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng
phát hiện bắt giữ. Đây là loại động vật hoang dã thuộc nhóm 1B - nhóm nguy cấp quý
hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 06/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
023. HÀ LINH/ Học sinh đi làm xa trước khai giảng tại Điện Biên: Phụ huynh
đứng ngồi không yên// Giáo dục và thời đại.- Số 210.- Ngày 2/9/2021 - Tr.7
Tranh thủ nghỉ hè về các tỉnh miền xuôi làm thuê, nhưng dịch bệnh bùng phát,
giãn cách xã hội, xe khách không hoạt động khiến nhiều học sinh ở Điện Biên “mắc
kẹt”. Học sinh lo, phụ huynh cũng như “ngồi trên đống lửa” khi ngày khai giảng đang
rất gần.
Phụ huynh như “lửa đốt”
Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ thông tin “kêu cứu” của ba học sinh huyện
Tủa Chùa đi làm thuê tại Chương Mỹ (Hà Nội), vì muốn kịp khai giảng đã quyết định
đi bộ “vượt chốt” về quê.
Lò Đức Công là một trong 3 học sinh nói trên. Công cho biết: Ba bạn cùng
quê, Công học lớp 9, 1 bạn lớp 11 và bạn còn lại học lớp 12. Tranh thủ thời gian nghỉ
hè, ba người rủ nhau xuống Hà Nội để tìm việc làm thuê. Ai ngờ làm chưa được 1
tháng thì dịch bùng phát, cả ba mất việc.
“Hà Nội đang giãn cách, nhưng sợ không kịp ngày khai giảng nên bọn cháu cố
gắng tìm cách về. Đi bộ đến chốt, các chú kiểm tra thấy không đủ giấy tờ nên không
cho bọn cháu qua. Lúc đầu sợ nên bọn cháu lên mạng kêu cứu, giờ thì các chú cho
quay ngược về Chương Mỹ, ở tạm một trường học rồi. Nhưng chẳng biết bao giờ mới
về được” – Công cho hay.
Tương tự, em Lò Văn Châu, học sinh lớp 11 tại huyện Mường Ảng cũng đang
kẹt lại tại Tây Hồ, Hà Nội. Đây là lần đầu Châu xuống Hà Nội cùng chú để làm thuê.
“Em dự định xuống 1 tháng kiếm tiền về sắm sách vở, đồ dùng năm học mới, đến
cuối tháng 7 là về. Nhưng giờ bị cấm xe, giãn cách, lại mất việc nên em lo lắm. Về
không được, ở lại chẳng xong”, Châu bộc bạch.
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Là phụ huynh có con đang “mắc kẹt” ở Hà Nội, bà Lường Thị Chiên (huyện
Tủa Chùa, Điện Biên) như ngồi trên đống lửa nhiều ngày qua. Bất cứ mối quen biết
nào làm cán bộ, bà đều liên lạc để nhờ tìm cách cho con về.
Theo thông tin từ giáo viên chủ nhiệm tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
(DTNT) THPT Mường Ảng, nhà trường hiện có 12 học sinh xác nhận chưa kịp trở về
khai giảng. Đây đều là học sinh lớp 11, 12. Còn với học sinh vào lớp 10, vì chưa làm
thủ tục nhập học nên không có thông tin.
Còn tại Trường THPT huyện Tuần Giáo, hiện có 29 học sinh đi làm ăn xa chưa
trở về được do dịch bệnh. Chỉ riêng tại lớp 12C4 có 5 học sinh “mắc kẹt” tại các tỉnh.
Trong đó 1 học sinh về quê Nam Định, 1 học sinh đi lao động tại Hà Nội, 3 học sinh
làm thêm tại Thái Nguyên.
Nhà trường tìm cách “gỡ”
Tâm lý chung của nhiều học sinh khi bị kẹt tại vùng dịch là tìm mọi cách trốn
về vì lo không kịp ngày tựu trường. Vì vậy, theo cô Trương Thị Hương, giáo viên
Trường Phổ thông DTNT THCS Mường Ảng, giải pháp đầu tiên là hàng ngày nhắn
tin hỏi thăm, nhắc nhở các em.
Còn theo cô Mai Thị Kim Huệ, giáo viên Trường THPT huyện Tuần Giáo, học
sinh ở “vùng xanh” được khuyên đi làm xét nghiệm Covid-19 theo quy định của tỉnh,
rồi tìm xe ghép hoặc thuê taxi về.
“Khó nhất là học sinh đang ở tại Đan Phượng, Hà Nội. Nhưng dù thế nào tôi
vẫn động viên các em tuyệt đối không được vượt chốt, tự ý bỏ về. Nếu trường khai
giảng mà Hà Nội chưa hết giãn cách, thời gian đầu sẽ tạo điều kiện để học trực tuyến
và tính các phương án tiếp theo, nên các em cũng yên tâm ở lại” – cô Huệ nói.
Trường THPT Tuần Giáo tựu trường ngày 1/9. Theo thầy Hoàng Xuân Bình,
Hiệu trưởng nhà trường, khai giảng xong, nếu các em vẫn chưa về được sẽ chuyển
qua hình thức học trực tuyến. Đối với vùng tâm dịch như Hà Nội, Bắc Giang, nhà
trường liên hệ với trường THPT gần nhất, để các em theo học cho đến khi hết giãn
cách (theo chỉ đạo Bộ GD&ĐT).
024 HÀ LINH/ Những mùa khai trường đáng nhớ// Giáo dục thời đại chủ nhật,.Số 36.- Ngày 5/9/2021 - Tr. 10+11
Không phải cờ hoa, bóng bay rực rỡ hay những tấm áo mới phẳng phiu
còn thơm mùi vải, ấn tượng về ngày khai giảng của thầy và trò vùng cao lại là
những điều bình dị, giản đơn, nhưng vô cùng đặc biệt.
Khai giảng với tinh thần chống lũ
Trong kí ức của các thầy cô giáo ở xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện
Biên), cơn đại hồng thủy xảy ra ngày 28/8/2018, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Cơn lũ ập
tới, đúng thời điểm năm học mới cận kề.
“Lúc ấy chúng tôi đang tổ chức dạy học tuần 0. Học sinh đã có mặt tại trường.
Nước lũ từ trên cao tràn xuống, học sinh hoảng loạn, nhiều em còn nhỏ, sợ khóc nhao
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nhác cả lên. Giáo viên cũng không kịp trở tay, lúc ấy chỉ lo tập trung hướng dẫn, sơ
tán các em lên cao đứng. Đồ dùng học tập, sách vở, máy móc bị nước lũ cuốn trôi,
bùn đất vùi lấp cả” – Cô Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu
học Chà Nưa nhớ lại.
Sau khi cơn lũ đi qua, nhìn trường lớp ngập trong bùn đất, đổ vỡ, ngổn ngang,
cô Nhung và nhiều giáo viên chỉ biết nhìn nhau rơi nước mắt. Thương học trò, nhưng
các cô cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Bao công sức chuẩn bị cho ngày khai
giảng bỗng đổ sông đổ bể".
Sách vở, bàn ghế lũ cuốn trôi, đồ dùng cá nhân và nhà cửa của giáo viên cũng
theo nước mà đi. Các thầy cô dù cố gắng nhặt nhạnh xem có cái gì còn dùng được thì
tận dụng. Cả trường chỉ có hơn 30 cán bộ giáo viên, áp lực thời gian lớn, ai cũng nghĩ
“có dồn lực bắt tay ngay vào khắc phục, cũng không kịp ngày khai giảng”. “Thế
nhưng điều bất ngờ đã đến khi ngày hôm sau, các lực lượng như thanh niên, phụ nữ,
dân quân, thậm chí phụ huynh học sinh đã có mặt tại trường từ sớm. Mọi người khẩn
trương bắt tay cùng nhà trường khắc phục. Có ngày lực lượng huy động lên tới hàng
trăm người. Mỗi người một tay chân, phân chia việc dọn dẹp từ sáng tới tối”, cô
Nhung kể.
Vất vả nhất vẫn là giáo viên, suốt một tuần ròng, ngày đến trường san gạt, hót
bùn đất, rồi rửa đồ dùng, tối về lại lo dọn nhà. Gia đình các thầy cô đều sống quanh
trường, nên nhà nào cũng bị bùn đất ngập qua đầu gối. Tranh thủ lúc rảnh, thầy cô lại
lên Facebook kêu gọi hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập và sinh hoạt cho học sinh do đã
bị nước lũ cuốn trôi.
Ngày khai trường năm ấy, với nhiều giáo viên ở Chà Nưa là ấn tượng nhất
trong suốt hành trình “gieo chữ. Song cô Nhung bảo: “Cũng kể từ năm đó, cứ đến
mùa khai giảng, chúng tôi lại lo không biết lịch sử có lặp lại? Thế nên giáo viên ở đây
lúc nào tinh thần cũng ở thế sẵn sàng chống lũ”.
Chẳng có cờ hoa nhưng đủ đầy ấm áp
“Là giáo viên mầm non, lại “cắm bản” có lẽ giáo viên quen cảnh tự tổ chức lễ
khai giảng. Tôi gọi đó là lễ khai giảng "number one” 1 cô, 1 lớp và tự tổ chức lễ khai
giảng đặc biệt” - cô Trần Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tủa Thàng số 2
(huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) chia sẻ.
Trong kí ức của mình, cô Phương vẫn nhớ như in lần đầu về nhận công tác tại
Trường Mầm non Tả Sìn Thàng vào tháng 8/2003. Vì đi theo chương trình xóa bản
trắng, cô Phương được giao phụ trách 1 bản.
Dù quyết định chính thức từ 1/9,nhưng cô Phương bố trí lên điểm trường trước
mấy ngày để có thời gian chuẩn bị. Chưa kịp “hoàn hồn” về chặng đường hàng chục
km “thượng sơn” toàn đá hộc, cô Phương lại thêm cú sốc về lớp học 5 không (lớp,
học sinh, nước, điện thắp sáng, sóng điện thoại).
“Lớp học được mượn tạm từ 1 gian bếp của trường tiểu học. Khi tôi bước vào,
cả phòng đen kịt vì bồ hóng bám khắp trần và vách nhà. Để đồ vào một góc, tôi bắt
tay lau dọn, rồi xin vôi về quét tường. Phải quét tới 3 lần, tường mới sáng lên được"
cô Phương kể.
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Có lớp học, cô giáo trẻ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm học sinh. Không thuộc
địa bàn, không biết tiếng, cô nhờ một cậu học sinh tiểu học đi cùng để kết nối. Đến
từng nhà rà soát xem có con em trong độ tuổi thì vận động ra lớp. Vừa vận động trò
ra lớp, cô Phương cũng tranh thủ xin vỏ, nắp chai nhựa, lon nước ngọt, hoặc thanh
tre, gỗ vụn... để về thiết kế đồ dùng dạy học.
Sau những mông lung ban đầu, ý tưởng về lễ khai giảng đầu tiên được cô
Phương xây dựng từ những kí ức, hồi tưởng của bản thân. “Chỉ khác là học sinh của
mình nhỏ hơn rất nhiều, và mọi thứ ở đây đều thiếu thốn. Chính vì thế, mình cố gắng
làm mọi thứ đơn giản nhất, nhưng dễ thương và trong sáng như chính đôi mắt của các
em cô Phương nói.
Ngày khai giảng đến, cũng là thời điểm cô Phương vừa kịp hoàn tất công tác
chuẩn bị. Bọn trẻ được bố mẹ đưa tới, đứa nào đứa nấy"mắt tròn mắt dẹt” nhìn những
đồ chơi trang trí trong lớp học. Cô Phương kể: “Tôi đếm từ em thứ nhất, vừa đếm vừa
lo không biết có nổi chục học sinh. Cho tới em cuối cùng là con số 36, tôi mừng rơi
nước mắt”.
Mỗi học sinh mang một lá quốc kỳ
Đặt bàn tay lên ngực trái, giấu trái tim thổn thức trong chiếc áo in hình ngôi
sao 5 cánh, Hờ Thị Chía, Trường THCS Tênh Phông (huyện Tuần Giáo, Điện Biên)
cất vang những ca từ đầy hào hùng của bản Quốc ca Việt Nam. Trong kí ức của cô
học trò vùng cao, hình ảnh và xúc cảm về những ngày khai giảng được mặc chiếc áo
cờ đỏ sao vàng luôn đẹp đẽ, và đầy tự hào...
Nhà thuộc diện nghèo, bố mẹ Chía tối ngày chỉ quẩn quanh với mảnh nương
cằn. Lo bữa ăn cho mấy chị em Chía đã là việc khó, nói gì đến chăm chút, sắm sửa
quần áo mới cho con. Dù là khai giảng, nhưng năm nào cũng vậy, Chía không có sự
lựa chọn khi cả 3 chiếc áo đều sờn, rách.
“Khai giảng năm học trước, em được thầy Nguyễn Tuân tặng chiếc áo mới in
hình cờ đỏ sao vàng. Em mừng lắm, mặc luôn. Các bạn trong trường đều được tặng,
cả trường em hôm ấy đẹp lắm” Chía nhớ lại.
Những cô bé, cậu bé học trò vùng cao vốn rụt rè, nhút nhát, nay khoác trên
mình tấm áo in cờ đỏ sao vàng lại rạng rỡ, tự tin hơn hẳn. Góp phần làm nên nét riêng
ấy, là thầy giáo vùng cao suốt 5 năm lặng lẽ theo đuổi dự án “Mỗi học sinh là một lá
quốc kỳ”.
Điểm xuất phát đầu tiên của dự án này vào năm 2016, khi thầy Tuân, giáo viên
Trường THPT huyện Tuần Giáo (Điện Biên) xin được từ một tổ chức từ thiện vài
trăm chiếc áo in cờ đỏ sao vàng. Thầy chọn Trường THCS Tênh Phông, nơi có hơn
200 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học để tặng, chỉ đơn giản
muốn các em có tấm áo mới trong ngày khai giảng.
“Khi nhìn các em trong chiếc áo in cờ đỏ sao vàng, rạng rỡ, nổi bật lên giữa làn
sương mờ đục của buổi sớm tháng 9, tôi thực sự rất xúc động. Có cảm giác, mỗi em
là một lá quốc kỳ, và dường như các em đều cảm nhận được điều đó, nên rất trang
nghiêm, tự hào. Lúc ấy, trong đầu tôi đã lóe lên ý tưởng sẽ xây dựng thành một hoạt
động thường niên”, thầy Tuân tâm sự.
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Kể từ đó, người thầy giáo vùng cao tranh thủ mọi mối quan hệ bạn bè, trên
mạng xã hội để kêu gọi ủng hộ. Những hình ảnh học sinh vùng khó rạng rỡ trong
chiếc áo cờ đỏ sao vàng mà thầy chia sẻ, đã tạo thành trào lưu tích cực cho nhiều học
sinh trên địa bàn.
Thầy Tuân cho biết thêm: “Nhiều cá nhân, tổ chức khi thấy những hình ảnh đó,
đã tự liên hệ với tôi để tặng tiền mua áo, hoặc tặng áo với số lượng lớn. Tôi nhận hết,
từ nghìn chiếc, trăm chiếc, thậm chí là một chiếc”
Những chiếc áo theo chuyến xe khách, ngược ngàn lên với vùng cao Tuần
Giáo vào giữa đêm. Lần nào cũng vậy, thầy Tuân ra đường đón sẵn, tự mình vận
chuyển, rồi liên hệ các trường để trao cho học sinh vào đầu năm học, để các em kịp
mặc trong ngày khai giảng.
Cứ thế, suốt 5 năm qua, thầy giáo trẻ đã rong ruổi khắp các trường học vùng
khó ở Tuần Giáo, với hành trình trao tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh miền
núi. Hơn 10.000 chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng được trao, đã làm nên lễ khai giảng
đặc biệt ở nhiều trường học vùng khó.
Theo thầy Tuân, không chỉ xuất hiện trong lễ khai giảng, giờ đây chiếc áo có
hình cờ đỏ sao vàng được đông đảo học sinh mặc trong tất cả các dịp lễ quan trọng,
hoặc trở thành đồng phục của nhiều trường.
“Nhiều người hỏi tôi được gì? Tôi chỉ cười, với tôi được cho đi đã là hạnh
phúc. Mỗi dịp khai giảng, các trường lại gửi hình ảnh về cho tôi. Trong chiếc áo đỏ
thắm, tôi có cảm giác mỗi em như một lá quốc kỳ. Và tôi tin, mỗi em đều sẽ cảm thấy
yêu hơn lá cờ Tổ quốc, yêu hơn đất nước mình”, thầy giáo trẻ trải lòng.
Trải qua gần 20 năm gắn bó với giáo dục vùng cao Tủa Chùa, gần phân
nửa trong số đó cô Phương đã tự tổ chức những lễ khai giảng cho mình và cho
trò. Thế nhưng, cảm xúc và hình ảnh về một lễ khai giảng “không phông bạt, cờ
hoa, tăng âm loa đài” vẫn ấm áp và tự hào.
025. HÀ LINH/ Tuyển sinh tại các trường chuyên nghiệp tại Điện Biên: Tự tìm
cách… cứu mình// Giáo dục và thời đại.- Số 211+212.- Ngày 3-4/9/2021 Tr.14+15
Nhiều năm qua, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên
tiếp đối mặt với điệp khúc “không đạt kế hoạch tuyển sinh”. Chẳng còn cách
nào khác, các trường phải tìm cách “thay áo” để tự giải “bài toán” cho riêng
mình.
Cái “khó” bó “đầu vào”
Điện Biên hiện có 4 trường chuyên nghiệp gồm: Cao đẳng Sư phạm, Y tế,
Kinh tế - Kỹ thuật và Cao đẳng Nghề. Nhiều năm liên tiếp, các đơn vị này đều rơi
vào tình cảnh chung là số học sinh, sinh viên đăng ký xét tuyển không đạt kế hoạch
giao. Thậm chí, nhiều ngành, nghề đào tạo không tuyển được học sinh, sinh viên.
Năm học 2018 – 2019, kết thúc đợt 1, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật chỉ
có 62/180 sinh viên hệ cao đẳng nhập học, đạt 34,4% (trong đó có 6 lưu học sinh Lào
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đào tạo trong ngân sách). Hệ trung cấp chỉ có 24/255 học sinh, chưa nổi 10% chỉ tiêu
kế hoạch được giao. Trường Cao đẳng Nghề, tuy tỷ lệ tuyển sinh khả quan hơn, song
cũng chỉ có 36/200 học sinh nhập học hệ trung cấp (đạt 18%).
Không những vậy, nhiều ngành nghề liên tiếp đối mặt với thực trạng không có
thí sinh đăng ký xét tuyển, như: Sư phạm tiếng Anh, Mỹ thuật, Tin học Ứng dụng,
Quản lý văn hóa, Quản trị văn phòng, Việt Nam học (Cao đẳng Sư phạm); Công tác
xã hội, Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng Nghề)…
Ông Đoàn Thanh Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên, cho
biết: Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên. Trong đó, khó khăn đầu tiên phải
kể tới là cơ chế tự chủ trong tuyển sinh.
Nhiều trường đại học, nhất là trường dân lập “mở cửa” phương thức tuyển sinh
bằng cách: Tăng chỉ tiêu, hạ điểm chuẩn, kéo dài thời gian… nên đã thu hút phần lớn
học sinh trên địa bàn đăng ký theo học.
Không những vậy, theo ông Đoàn Thanh Quỳnh, chỉ tiêu tuyển sinh hiện nay còn
bị cạnh tranh bởi các công ty, doanh nghiệp trong cả nước. Trên thực tế, nhiều đơn vị đã
tìm đến tận các trường THPT, THCS để tuyển công nhân với nhiều hứa hẹn hấp dẫn.
“Đứng trước sự lựa chọn tiếp tục học nghề nghiệp vài năm, với học sinh vùng
khó việc đi làm ngay để có thu nhập vài triệu đồng/tháng lại là lựa chọn tối ưu” – ông
Quỳnh cho hay.
Đối với Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên – đơn vị nhiều năm đối mặt với
bài toán tuyển sinh, thì vướng bởi Luật Giáo dục năm 2019. Để nâng trình độ chuẩn,
theo luật, giáo viên cấp tiểu học, THCS, THPT phải có bằng cử nhân thuộc ngành
đào tạo trở lên. Với yêu cầu này, nhiều ngành sư phạm của trường đối mặt với tình
trạng không có thí sinh đăng ký xét tuyển.
Ngoài ra, cơ hội việc làm sau đào tạo gặp nhiều khó khăn. Việc tuyển dụng vào các
cơ quan Nhà nước ngày một hạn chế đã dẫn đến tình trạng “đầu ra” làm khó “đầu vào”.
Chuyển trọng tâm
Đứng trước những thách thức trong tình hình mới, năm học 2021 – 2022, các
trường chuyên nghiệp tại Điện Biên đã có nhiều đổi mới, chuyển trọng tâm nhằm
thích ứng kịp thời với thực tế và nhu cầu thị trường.
Ông Trần Bá Uẩn, quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật,
cho biết: Từ tháng 4/2021, trường lên kế hoạch và tổ chức quảng bá tuyển sinh cho
năm học 2021 - 2022.
Do tình hình dịch Covid-19 tại địa phương diễn biến phức tạp đúng mùa cao
điểm tư vấn tuyển sinh, nhà trường đã chuyển trọng tâm sang tuyển sinh trên các
trang mạng xã hội, fanpage, website, Facebook, Zalo của giảng viên, viên chức,
người lao động.
Việc tổ chức tuyển sinh và nhập học cũng được chia thành nhiều đợt. Trong
đó, đợt 1 đã hoàn thành với 243 học sinh, biên chế vào 14 lớp, tương ứng 14 ngành
đào tạo bậc trung cấp.
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Đợt 2, tiếp tục tổ chức xét tuyển và nhập học bổ sung học sinh trung cấp, dự
kiến nhập học vào cuối tháng 8. Đợt 3, tập trung vào xét tuyển và nhập học với đối
tượng chủ yếu là sinh viên cao đẳng, dự kiến nhập học đầu tháng 10. Đợt 4, sẽ kéo
dài đến tháng 12.
Cũng theo ông Uẩn, để khuyến khích, thu hút học sinh, sinh viên, nhà trường
đã mở thêm một số ngành nghề mới: Ngành bán hàng trong siêu thị trình độ cao
đẳng, trung cấp; chăn nuôi - thú y trình độ cao đẳng; nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
trình độ trung cấp.
Ngoài ra, trường cũng mở một số nghề ở trình độ sơ cấp theo thị hiếu như:
Trang điểm thẩm mỹ, kỹ thuật vẽ móng; kỹ thuật tạo mẫu tóc, pha chế đồ uống…
Còn đối với Trường Cao đẳng Sư phạm, việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp
được chú trọng bằng đa dạng hình thức. Bên cạnh trực tiếp, nhà trường thực hiện cả
trên điện thoại, trực tuyến, thâm chí quay các clip hướng dẫn thí sinh để đăng tải trên
website, fanpage của trường và tổ chức đoàn thanh niên.
Đặc biệt, những chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên
thông tin, giải thích cụ thể đến phụ huynh. Thông qua đó giúp họ nắm bắt, đồng thời
vận động, định hướng cho con em vào học tại trường.
Không nằm ngoài “chuyển động” tất yếu này, theo Hiệu trưởng Trường Cao
đẳng Nghề, ngay từ đầu năm, đơn vị thành lập tổ công tác tuyển sinh trực tiếp đến
các địa phương, cơ sở giáo dục phổ thông. Mục tiêu để tuyển sinh, kết hợp xây dựng
hệ thống cộng tác viên (CTV) chính là giáo viên chủ nhiệm khối 9, 12.
Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, không thực hiện được việc tư vấn tuyển sinh
trực tiếp, đội ngũ CTV được kích hoạt để triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp,
phân luồng học sinh sau tốt nghiệp, tương tác trực tiếp với học sinh, phụ huynh…
Việc quảng bá hình ảnh nhà trường, ngành nghề đào tạo… được tận dụng tối đa
thông qua hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại một số trường THCS. Qua đó, trong đợt 1
tuyển sinh, mặc dù chỉ tiêu đề ra đối với hệ trung cấp là 150, song trên thực tế đã có
230 học sinh nhập học, với 6 lớp nghề. Hiện tại, có hơn 40 hồ sơ đăng ký học hệ cao
đẳng, nhà trường đang tiếp tục nhận hồ sơ, với dự kiến nhập học trong tháng 9 tới.
Cũng theo ông Đoàn Thanh Quỳnh, với mục tiêu đào tạo phải “đi tắt đón đầu”,
nhà trường đang chuyển trọng tâm từ đào tạo dài hạn sang ngắn hạn, thông qua hình
thức liên kết. Hình thức trên được triển khai trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế của
người dân cũng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
“Năm vừa qua, nhà trường liên tiếp thực hiện các chuyến khảo sát, làm
việc với một số đơn vị liên quan, để xây dựng định hướng đào tạo một số ngành
nghề, như: May mặc, nhân viên lao động ngành hàng không, du lịch cộng đồng,
sửa chữa điện nước. Đặc biệt, sẽ tận dụng tối đa các chương trình, dự án đang
và sẽ triển khai trên địa bàn để phối hợp, đào tạo lao động có chủ đích” - ông
Quỳnh nói.
026. Minh Thịnh/ Trường vùng biên dạy kiến thức cùng kỹ năng phòng dịch//
Giáo dục và Thời đại.- Số 216.- Ngày 09/9/2021 - Tr.6
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Tranh thủ “thời gian vàng” của năm học, các trường biên giới Tây Bắc
khẩn trương bắt tay ngay vào dạy học. Việc phòng, chống dịch bệnh cũng như
kỹ năng mềm được các trường ưu tiên đặc biệt thông qua việc tận dụng triệt để
thời gian trống để giáo dục học sinh.
Mỗi nhà giáo là một “tuyên truyền viên”
Năm học 2021 - 2022, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học (PTDTBT)
Na Cô Sa (xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) có hơn 900 học sinh theo học.
Trong đó, có 208 học sinh lớp 1, khoảng hơn 200 học sinh lớp 3 lần đầu về điểm
trường trung tâm học tập. Ngay sau khi tựu trường, cùng với việc ổn định tổ chức,
phổ biến quy chế, giáo viên toàn trường đặc biệt chú trọng đến việc trang bị kỹ năng
phòng, chống dịch bệnh cho học sinh.
“Việc trang bị kỹ năng vệ sinh cá nhân, kiến thức phòng chống dịch bệnh được
chúng tôi quán triệt, thực hiện từ ngày tựu trường. Trong khoảng thời gian từ 1 - 5/9,
giáo viên được phân công phụ trách lớp sẽ lồng ghép phổ biến quy chế lớp học với
việc giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân cho học sinh. Việc quán triệt cũng khá thuận lợi
vì đa số trò ở bán trú. Thầy cô tận dụng thời gian gần gũi và giáo dục mỗi ngày”, thầy
Nguyễn Văn Quân - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Là tổ trưởng khối 3, cô Dương Thị Kim Oanh - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1
cho rằng việc bảo đảm an toàn cho thầy cô và học trò là yếu tố hết sức quan trọng.
Bởi vậy, ngoài việc phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh cho trẻ ở những ngày
đầu, mỗi buổi sáng hoặc các buổi học, giáo viên luôn chủ động lồng ghép như để
“nhắc lại” giúp trò có ý thức chấp hành.
“Vì các cháu mới ở điểm bản lẻ ra học, còn nhiều bỡ ngỡ. Do đó, chúng tôi vẫn
thường xuyên nhắc nhở, rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân. Việc làm này được thực hiện
ngay ở đầu mỗi giờ học, đó là lúc các cháu đến trường, được đo thân nhiệt, hướng
dẫn rửa tay, đeo khẩu trang. Mỗi giáo viên đều có cuốn sổ ghi chép từng ngày. Nếu
phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường thì báo ngay cho trạm y tế xã”, cô Dương
Thị Kim Oanh chia sẻ.
Cơ hội vàng…
Tháng 5/2021, huyện Nậm Pồ từng là ổ dịch nguy hiểm. Do đó, hơn ai hết,
giáo viên trên địa bàn huyện luôn nhận thức được mức độ ảnh hưởng để có phương
án ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh.
“Ngày 6/9, buổi học đầu tiên chúng tôi bắt tay ngay vào dạy học nội dung
chính của chương trình bởi kỹ năng phòng bệnh học sinh đã được trang bị từ trước
đó. Khi dịch bệnh trên địa bàn đang được khống chế, kiểm soát tốt, chúng tôi tranh
thủ “cơ hội vàng” này để thực hiện kế hoạch của năm học”, thầy Quân chia sẻ.
Năm học này, Trường PTDTBT Tiểu học Sì Lở Lầu (xã Sì Lở Lầu, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) có 676 học sinh theo học. Do địa hình chia cắt, phân tán
nên học sinh các lớp 1, 2, 3 được bố trí tại các điểm bản lẻ. Hầu hết, học sinh là con
em đồng bào Dao, Hà Nhì, trong khi giáo viên lại đa phần là người Thái hoặc Kinh.
Việc tuyên truyền ý thức phòng, chống dịch bệnh cũng như truyền thụ kiến thức với
học sinh đầu cấp cũng gặp không ít khó khăn do bất đồng ngôn ngữ.
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“Một số thầy cô có thể giao tiếp được với học sinh bằng tiếng địa phương. Vì
thế, chúng tôi giao cho những giáo viên này kết hợp với chủ nhiệm lớp thường xuyên
tuyên truyền để nâng cao ý thức cho các cháu. Ai cũng biết dịch bệnh là nguy hiểm,
không tuyên truyền, không có ý thức phòng bệnh là không được”, thầy Đoàn Ngọc
Hữu - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh cho hay: Vừa rồi có đơn vị đến hỗ trợ
1.000 khẩu trang cho các cháu. Xà bông, cồn khử khuẩn, nhà trường tự trang bị.
Ngoài công tác phòng bệnh, chúng tôi bắt tay ngay vào giảng dạy theo đúng nội dung
chương trình cũng như tinh thần chỉ đạo của Bộ và Sở GD&ĐT.
027. MINH THỊNH/ Vươn lên trong gian khó// Giáo dục và thời đại.- Số 218.Sgày 11/9/2021 - Tr.6
Đã, đang có rất nhiều ước mơ của sinh viên nghèo trở thành hiện thực. Trong
hành trình đầy gian nan, thầy cô và các nhà hảo tâm đã “nắm chắc”, “đưa bàn tay” để
các em chạm vào ước mơ vẫn hằng ấp ủ bấy lâu.
Bước ngoặt cuộc sống
“Lúc đó, mẹ cho em 150 nghìn đồng mang lên trường nhập học. Đó là chi phí
đi lại, sinh hoạt, ăn ở ban đầu, vừa lên đến trường thì hết. Chưa chính thức vào học,
em đã tính đến chuyện bỏ giữa chừng vì làm gì có tiền mà ở lại? Nhưng sau buổi
“Gala chào mừng tân sinh viên” do trường tổ chức, em nhận được học bổng 700
nghìn đồng từ các nhà hảo tâm. Đó là số tiền lớn có thể giúp em duy trì thời gian dài
theo học”, Nguyễn Thị Dung - cựu sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP)
Điện Biên kể.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên giới huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên),
Dung bước chân vào cánh cổng Trường CĐSP năm 2014 với biết bao ước mơ, hoài
bão. Gia đình vốn đã chẳng khá giả gì, bố của Dung lại sớm “lầm đường, lạc lối”
khiến gánh nặng về cơm áo, gạo tiền dồn cả lên đôi vai gầy của mẹ. Dù sức khỏe
chẳng được như người bình thường, song bà vẫn gắng gượng làm việc kiếm thêm thu
nhập ngoài đồng lương công nhân cầu đường ít ỏi để nuôi chị em Dung. Có nhiều
lúc, Dung tuyệt vọng, quyết định từ bỏ giấc mơ làm cô giáo tiếng Anh, đi làm phụ
mẹ, dành tiền nuôi em gái ăn học. Nhưng, mẹ không đồng ý với quyết định này.
Bước chân vào Trường CĐSP Điện Biên với kết quả thủ khoa ngành Sư phạm
tiếng Anh, Dung mang theo biết bao dự định cùng lo toan về kinh tế. “700 nghìn
đồng tiền hỗ trợ cùng những lời động viên của thầy cô đã tạo bước ngoặt cho cuộc
đời cô gái bé bỏng này. Sau đó, em biết mỗi kỳ học, nhà trường sẽ đánh giá kết quả
và trao học bổng cho những học sinh xuất sắc. Vậy là, em cứ lao vào học và học.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, em kiếm việc làm thêm. Khi đi làm gia sư, lúc bưng bê tại
quán cà phê. Khoản tiền tuy không nhiều nhưng đủ tự nuôi mình và lo toan chuyện
học hành”, Dung tâm sự.
Năm 2017, Dung ra trường và được điều động về giảng dạy tại Trường Phổ
thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ (xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà). Nhớ
lại thời gian khó, Dung tâm sự: “700 nghìn đồng đó là số tiền vô cùng lớn với học trò
nghèo, là động lực để bản thân phấn đấu. Từ câu chuyện của bản thân, tôi luôn dạy
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học sinh của mình nuôi dưỡng giấc mơ, cố gắng học tập để thoát nghèo, thoát khổ.
Tôi tin chắc chắn rằng, tương lai tươi sáng đang chờ các em ở phía trước”, cô Dung
bộc bạch.
Chạm vào ước mơ
Thầy Trần Thanh Bắc - Bí thư Đoàn Trường CĐSP Điện Biên - chia sẻ: “Đầu
mỗi năm học, chúng tôi thường tổ chức buổi gala chào tân sinh viên. Trong đêm gala
này, những học sinh tiêu biểu về thành tích học tập, sinh viên nghèo hiếu học sẽ được
trao học bổng. Quỹ học bổng do nhà trường và đoàn trường kết nối với các nhà hảo
tâm trao tặng. Từ sự nỗ lực của Ban giám hiệu Trường CĐSP Điện Biên và Đoàn
trường, mỗi năm có khoảng 40 học sinh được khen thưởng, động viên”.
Mùa Thị Chanh- sinh viên ngành Giáo dục Sư phạm Mầm non, K21 là một
trong những trường hợp đó. Nhìn vào bảng thành tích em đạt được ai cũng phải nể
phục. Sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (Điện Biên),
thiếu nữ người Mông này luôn nỗ lực không ngừng để được theo học, bởi đó là ước
mơ em hằng ấp ủ.
“Năm đó, em được tặng thưởng 400 nghìn đồng. Em vui lắm, vì số tiền đó giúp
em duy trì được kỳ học đầu tiên. Em đặt ra mục tiêu tiếp tục phấn đấu để được hỗ trợ
trong học kỳ tiếp theo”, Chanh tâm sự.
Chanh là con thứ 3 trong gia đình 4 chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên
bản thân ý thức rất sớm việc phải ra sức học tập, tự thân rèn luyện, phấn đấu và vươn
lên để cuộc sống sau này được tốt hơn. Chanh kể: Bố mẹ không có tiền cho 4 chị em
ăn học, những buổi chăn trâu trên nương, mỗi người phải mang cuốc để đào củ sâm
mang về bán mới có tiền đi học.
Nhớ lại những ngày tháng gian khó, nên trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào,
việc học tập tốt luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Chanh đặt ra. Bởi thế, trong những
năm học phổ thông cũng như thời gian học tại Trường CĐSP Điện Biên, Chanh đều
được xếp loại giỏi.
Em còn là gương mặt luôn nằm trong “top” đầu về thành tích học tập của
ngành và khoa, với các thành tích nổi bật, như: Danh hiệu Sinh viên Khá năm học
2018 - 2019, Sinh viên Giỏi năm học 2017 - 2020, đoạt giải Nhất Hội thi Nghiệp vụ
sư phạm cấp khoa năm học 2020 – 2021.
Ngoài học tập, Mùa Thị Chanh còn khẳng định mình trong phong trào Đoàn và
thanh niên tình nguyện với nhiều giấy khen: 5 giấy khen có thành tích xuất sắc trong
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường
CĐSP Điện Biên, Bằng khen của Tỉnh đoàn Điện Biên...
Cô Phan Thị Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp K21MN1 - chia sẻ: Chanh siêng
năng và thông minh, giờ học các bạn chơi đùa, nhưng em vẫn ở trong lớp để làm bài
tập và nghiên cứu tài liệu, luôn chủ động trao đổi bài vở cùng giáo viên. Ngoài ra, em
còn là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
Tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt
Nam, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên Sư phạm điển hình”, Mùa
Thị Chanh là gương mặt tiêu biểu khi em đạt được cả 2 danh hiệu trên.
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Sự học là vất vả, nhưng nếu không học càng vất vả hơn - đó là động lực
luôn bên em mỗi ngày.Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi sắp được nhận, em tin
rằng, mình sẽ sớm có công việc, có thu nhập tốt để giúp bố mẹ phần nào về kinh
tế. Em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ để lan tỏa đến học sinh của mình. MÙA
THỊ CHANH
028. HÀ LINH/ SNL - Sản phẩm sáng tạo của học trò// Giáo dục và thời đại chủ
nhật.- Số 37.- Ngày 12/9/2021 - Tr. 12+13
“Học không bao giờ muộn, chỉ cần bạn học ngay bây giờ” - là thông điệp
của dự án học tập mang tên “Học tốt cùng SNL” (Study now with Le Quy Don),
do 2 học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) sáng tạo. Các em
xem đây là “chìa khóa” để làm chủ kiến thức bằng công nghệ 4.0.
Làm chủ kiến thức bằng công nghệ 4.0
Không tìm được phương pháp học tập phù hợp. Khó khăn trong việc chọn lựa
sách tham khảo hay các dụng cụ học tập. Có quá nhiều công thức toán học giống
nhau, khó nhớ... Đó chỉ là vài trong hàng loạt vướng mắc khi học tập mà không ít học
sinh đang gặp phải.
Cùng có đam mê về toán và tin học, Phạm Tố Uyên đã cùng cậu bạn thân của
mình là Nguyễn Thành Công lên ý tưởng xây dựng một kế hoạch học tập. Các em
mong muốn tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để “hóa giải” “bài toán” trên. Dự án
“Học tốt cùng SNL" ra đời, sau nhiều ngày “vắt óc" của đôi bạn trẻ.
"Trước khi bắt tay vào triển khai, chúng em thực hiện 2 cuộc khảo sát với gần
500 bạn học sinh lớp 9 và lớp 10. Khó khăn rất nhiều, nhưng chỉ có 1,2% trong số đó
tìm được cách giải quyết cho các vấn đề của mình. Nhiệm vụ của chúng em là hỗ trợ
số còn lại tìm ra phương pháp cho bản thân”, Uyên cho hay.
Điều khiến đôi bạn trẻ đắn đo nhất là làm sao để chia sẻ được với nhiều học
sinh một cách nhanh, hiệu quả nhất? Và làm sao để tạo ra được môi trường thường
xuyên nhất để các bạn trẻ dễ dàng trao đổi với nhau?
Nhận thấy, việc sử dụng công nghệ của giới trẻ là phổ biến, song không ít
trong số đó chỉ phục vụ nhu cầu giải trí. Uyên và Công đã “biến"2 nền tảng phổ biến
nhất là Google và Facebook trở thành “trợ thủ" đắc lực cho việc học tập, bằng cách
tạo lập một trang thông tin riêng.
Nghĩ là làm, 2 bạn tập hợp, kết nối với nhiều học sinh giỏi trong trường, sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập. Đồng thời, giới thiệu cuốn sách,
dụng cụ học tập, trong đó có nhiều bộ sản phẩm do các bạn tự sáng tạo ra.
Công cho biết: Nhóm thiết kế phòng chat liên kết. Ở đó bất cứ ai đăng ký tham gia
cũng có thể gửi thắc mắc của mình trong quá trình học tập. Nhóm của em sẽ có
nhiệm vụ liên kết, kịp thời giải đáp. Vì được kết nối trên nền tảng mạng xã hội, nên
việc cập nhật rất nhanh chóng và có thể tiếp cận với nhiều đối tượng ở địa bàn khác
nhau, không phân biệt khoảng cách địa lý.
“Mục tiêu chúng em hướng tới là dự án của mình sẽ tạo hứng thú trong học
tập. Qua đó, giúp các bạn tìm được phương pháp học tập hiệu quả, giải quyết được
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những vấn đề hay gặp phải trong học tập. Quan trọng hơn là hình thành thói quen tốt,
như: Học tập có kế hoạch, đọc sách, có mục tiêu rõ ràng... thay vì những thói quen
xấu khác khi sử dụng công nghệ” Uyên bộc bạch.
Khơi dậy hứng thú sáng tạo
Để hỗ trợ đắc lực cho 2 trang thông tin trên, nhóm của Uyên và Công còn thiết
kế ra nhiều sản phẩm, dụng cụ học tập khác, như: Bộ giác kế, sổ tay công thức lượng
giác, vòng tròn lượng giác... Với nhiều tính năng ưu việt. Qua đó, giúp người học chủ
động tiếp cận kiến thức hơn. “Sổ tay công thức là sản phẩm ghi chép toàn bộ công
thức lượng giác lớp 10 một cách dễ hiểu, bắt mắt và ngắn gọn. Ngoài ra còn có các
trang được thiết kế sẵn để khuyến khích học sinh ghi chép thêm công thức và tạo ra
cách nhớ của riêng mình.
Vòng tròn lượng giác, có thể giúp các bạn làm quen với đơn vị rađian, ghi nhớ
giá trị lượng giác của các cung đặc biệt, có công thức lượng giác đơn giản... và dễ
dàng áp dụng hơn”- Uyên chia sẻ.
Nguyễn Hải Anh, lớp 11B, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: Môn
Toán, em thường gặp khó khi tiếp cận các nội dung về lượng giác. Hè vừa qua, em
được bạn bè giới thiệu và sử dụng sản phẩm vòng tròn lượng giác của dự án. “Em dễ
dàng làm quen với đơn vị rađian, dễ ghi nhớ, giá trị lượng giác của các cung đặc biệt
và nhất là bộ sản phẩm có các công thức lượng giác rất đơn giản. Nhờ đó em tự tin
hơn khi tiếp thu các nội dung liên quan đến lượng giác. Em tiếp tục sử dụng bộ sản
phẩm này cho năm học lớp 11” – Hải Anh cho hay. Ngoài ra, Hải Anh cho biết thêm,
tiện ích em thích nhất ở dự án là mỗi khi gặp vướng mắc, hoặc khó khăn trong học
tập, em chỉ cần vào fanpage, các anh chị giải đáp, hướng dẫn rất nhiệt tình.
Được biết, việc thiết kế ra sản phẩm không mất nhiều thời gian. Song để có
nền tảng cho sáng tạo này, Uyên và Công phải dựa trên những kiến thức, phương
pháp học tập lĩnh hội được từ thầy, cô giáo. Theo cô Trần Thị Thanh Thủy - giáo viên
Toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đây là sản phẩm của phương pháp dạy học
theo chương trình STEM được nhà trường triển khai trong 2 năm học vừa qua. “Với
chương trình dạy học này, bên cạnh dạy kiến thức, giáo viên phải chú trọng việc
hướng dẫn, tổ chức thực hành và khuyến khích học sinh vận dụng công nghệ. Chúng
tôi hướng dẫn các em cách thức tổ chức hoạt động nhóm, làm các poster, hình ảnh
liên quan đến công thức, thiết kế đồ họa... Khi đã có nền tảng, học sinh rất hứng thú
trong việc tự sáng tạo ra các phương pháp, dụng cụ hỗ trợ học tập cho chính mình” cô Thủy cho biết.
Dự án học tập của Uyên và Công triển khai được gần 2 tháng và được áp dụng
đối với học sinh khối 10. Mới đây, một cuộc khảo sát do 2 bạn thực hiện đối với gần
100 học sinh đang sử dụng sản phẩm, có 86% cho biết sẽ tiếp tục sử dụng trong năm
học tới. Đặc biệt, 80% vấn đề của các bạn gặp phải đã được giải đáp qua
blog/fanpage của dự án. Trong thang điểm 10 đưa ra, có 58,1% chấm điểm tuyệt đối
và 40,7% cho điểm 8-9.
Khi tự chế tạo được cho mình những sản phẩm, sổ tay học tập như vậy,
cho thấy các em đã hiểu bài một cách sâu sắc. Ngược lại, chính các sản phẩm đó
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lại giúp các em ghi nhớ lâu hơn, học tốt hơn. Và đó cũng là nguồn tư liệu để cho
thế hệ học sinh khóa sau có thể tham khảo, phục vụ học tập. Cô Trần Thị Thanh
Thủy.
029. Á.NGỌC - NG.HÀ/ Phát động chương trình”sóng và máy tính cho em”:
Tiếp bước cho học sinh nghèo// Giáo dục và thời đại.- Số 220.- Ngày 14/9/2021 Tr.6
Điện Biên cũng là địa phương có nhiều trường học “trắng” thiết bị học trực
tuyến. Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên,
ngành đang chỉ đạo các phòng và cơ sở giáo dục địa phương rà soát, tổng hợp số
lượng học sinh có thiết bị học tập trực tuyến. Dựa trên cơ sở đó để có phương án
hướng dẫn, giải pháp chủ động triển khai, nhằm đảm bảo việc học của học sinh.
Bước đầu rà soát cho thấy, tại nhiều địa phương số lượng học sinh có thiết bị
phục vụ học trực tuyến còn rất khiêm tốn. Thậm trí, một số trường học vùng khó
“trắng” thiết bị.
Tại huyện Tủa Chùa, hiện chỉ có 1.786/8.249 học sinh tiểu học có thiết bị học
trực tuyến (chiếm gần 22%); ở cấp THCS có 1.072/4.100 học sinh có thiết bị (chiếm
khoảng 26%).
Cá biệt, tại Trường Tiểu học Tủa Thàng, 100% học sinh không có thiết bị, như:
Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh… Trường PTDTBT Tiểu học &
THCS Lao Xả Phình chỉ có 2 học sinh có điện thoại thông minh.
Tương tự, tại huyện Nậm Pồ, theo ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng
GD&ĐT, số lượng học sinh có thiết bị học trực tuyến chỉ chiếm khoảng 20%.
“ Trên thực tế nhu cầu thiết bị học trực tuyến của học sinh địa phương là rất
lớn. Đa phần học sinh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa,
cuộc sống còn nhiều khó khăn. Việc duy trì học tập còn phụ thuộc nhiều vào các
chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước” – ông Chiến cho hay.
030. PHƯƠNG THẢO/ ĐIệN BIÊN: ánh sáng vào đến bàn học ở Huổi Chỏn, Pú
Tủ// Giáo dục và Thời đại.- Số 226.- Ngày 21/9/2021 - Tr.8
70 năm kể từ khi “đặt bản, dựng mường”, Huổi Chỏn, Pú Tủ, Thổ Lộ...
vẫn quanh năm“tăm tối”, đói nghèo. Tết độc lập năm nay điện về đến bản, ánh
sáng vào đến bàn học của trẻ thơ.
Nhớ thời “tăm tối”
Nằm cách trung tâm huyện lỵ Mường Ảng (Điện Biên) chưa đầy 4km dọc theo
tuyến Quốc lộ 279 về phía Hà Nội, xã Ẳng Tở được đánh giá là có nhiều điều kiện
thuận lợi hơn các địa phương khác trên địa bàn. Thế nhưng, mấy ai lại biết được rằng,
đời sống của không ít người dân các bản ở nơi đây còn muôn vàn khó khăn, thiếu
thốn. Vất vả hơn cả có lẽ là khu vực đồng bào Mông sinh sống, bởi họ thường chọn
các sườn núi cao chót vót để dựng nhà, lập bản. Cuộc sống hầu như tách biệt khỏi
cộng đồng.
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Xã Ẳng Tở có 14 bản. Trong đó, 4 bản vùng cao của xã gồm: Huổi Chỏn, Pú
Tủ, Thổ Lộ 1, 2 là nơi khó khăn nhất. Hầu hết các gia đình ở đó đều thuộc diện hộ
nghèo. Những người cao tuổi ở đây kể rằng, suốt gần 70 năm kể từ lúc lập bản đến
bây giờ, bà con chưa từng biết đến ánh đèn điện vào buổi tối ra sao bởi điện lưới
quốc gia chưa “vươn” tới.
Ông Lường Văn Thoạn - Chủ tịch UBND xã Ẳng Tở là người con của địa
phương này. Vì thế, ông hiểu rõ cuộc sống của bà con, của thế hệ cha, ông mình ngày
trước. “Người dân sống phụ thuộc vào đồi nương, mang tính tự cung tự cấp là chủ
yếu. Xưa nay, mọi người đều dùng đèn dầu là chính. Gần đây, nhà nào sang hơn một
chút thì dùng điện nước, có điều kiện nữa thì mua bảng tích điện từ năng lượng Mặt
trời, ắc quy về dùng. Tuy nhiên, cũng chỉ thắp được 1 bóng nhỏ sáng mờ mờ. Tivi, tủ
lạnh, nồi cơm điện... tất cả đều là những thứ còn quá xa vời đối với người dân nơi
đây”, ông Thoạn nói.
Không có điện, việc học tập của trẻ vùng cao cũng bị ảnh hưởng nhiều. Thế
nên, không ít gia đình chỉ cho con đi học mầm non, tiểu học. Có nhà cố gắng lắm thì
hết THCS rồi về bản dựng vợ, gả chồng. Hãn hữu lắm mới có gia đình gửi con ra
trung tâm huyện để học tại các trường nội trú.
Cô Trần Thị Thu - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ẳng Tở - chia sẻ:
“Các thầy, cô giáo được phân giảng dạy tại điểm trường ở bản vùng cao như Huổi
Chỏn rất vất vả vì không có điện. Bình thường, để tìm kiếm bài giảng và tài liệu bài
tập cho học sinh, thầy cô phải về nhà in ra rồi mang lên lớp. Chưa kể đến những ngày
mưa hoặc mùa đông, các lớp học rất tốt cho dù đang là ban ngày”.
Không có tivi để xem, đời sống tinh thần người dân bị hạn chế. Cũng vì thế, họ
không nắm bắt được các thông tin thời sự, không cập nhật được các kiến thức khoa
học để áp dụng vào sản xuất. Cũng vì lẽ đó mà suốt bao đời nay, người dân vùng cao
nơi đây vẫn cứ quẩn quanh với đói, nghèo và lạc hậu.
Niềm vui nhân đôi...
Giai đoạn 2014 - 2020, tỉnh Điện Biên triển khai dự án cấp điện nông thôn từ
lưới điện quốc gia. Công trình với quy mô xây dựng mới 5,156 km đường dây 35kV;
4 trạm biến áp 35/0,4kV với tổng công suất 163 kVA. Ngoài ra còn lắp đặt thêm hơn
3 km đường dây 0,4kV.
Sau thời gian triển khai, ngày 30/8, Điện lực thành phố Điện Biên Phủ đã tổ
chức đóng điện thành công, chính thức cấp điện cho 159 hộ dân tại 4 bản vùng cao
thuộc xã Ẳng Tở.
Như vậy, điện đã không còn trong giấc mơ của đồng bào nghèo nơi đây nữa,
mà nó đã trở thành hiện thực. Niềm vui của bà con trong Tết Độc lập vừa rồi như
được nhân lên gấp bội.
“Trước đây, phải chờ Mặt trời lên cao vượt khỏi đỉnh đồi, bản làng sáng tỏ mặt
người thì mới vào bếp làm những công việc đầu tiên của ngày mới. Nhưng nay, nhờ
nguồn điện thắp sáng nên tôi có thể vào bếp sớm hơn cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị
bữa sáng cho gia đình”, bà Giàng Thị Mến, bản Thổ Lộ 1 chia sẻ.
33

Khi nguồn điện hiện hữu ở 4 bản vùng cao, con em đồng bào là người vui
sướng chẳng kém. Em Giàng A Súa, học sinh điểm trường Huổi Chỏn (Trường Tiểu
học Ẳng Tở), cho biết: “Khi bản chưa có điện, muốn học bài em phải dùng đèn dầu
hoặc nến. Nhưng mỗi khi gió thổi qua là lại bị tắt. Nhiều lúc em bị cay mắt. Bây giờ
có điện rồi, việc học tập của em và các bạn trong bản sẽ thuận lợi hơn. Bọn em có thể
học vào buổi tối. Lúc học bài xong có thể đi xem tivi".
“Trước đây, nhiều người không biết xem tivi là gì. Bà con thiếu thông tin lắm!
Từ ngày có điện lưới quốc gia về bản, bà con nơi đây ai cũng vui sướng. Nhà nào
cũng có ít nhất 1 bóng điện thắp sáng để phục vụ sinh hoạt và sản xuất”, ông Lường
Văn Thoạn nói.
“Như vậy, đến nay toàn xã đã có 13/14 bản có điện lưới quốc gia. Xã có 5 bản
vùng cao, hiện còn duy nhất bản Huổi Háo là chưa có điện. Ở đây cũng đa số là hộ
nghèo, sống rải rác ở các đỉnh núi cao. Vì thế, chúng tôi cũng mong rằng người dân ở
đây cũng sẽ sớm được sử dụng điện, sớm được hưởng thụ cuộc sống văn minh”, ông
Thoạn nói thêm.
Có điện lưới quốc gia, khi trời tối các bản cũng vui hơn, rộn ràng hơn. Khép lại
công việc hàng ngày, người dân trong bản lại í ới rủ nhau đến những gia đình có tivi
để cùng xem. Từ đó, tình đoàn kết bản làng càng thêm thắt chặt. “Ánh sáng" của
Đảng không những làm thay đổi đời sống tinh thần của người dân vùng cao, mà còn
mở ra hy vọng về một cuộc sống tiến bộ, văn minh. Qua đó, giúp bà con dần tiếp cận
với khoa học, kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Từ đó, xóa đi cái đói, cái nghèo đã
từng “đeo bám” bao thế hệ người dân nơi đây.
031. HÀ THUẬN/ Dòng họ hiếu học nơi “Thập tầng đại sơn”// Giáo dục và thời
đại.- Số 230.- Ngày 25/9/2021 - Tr.24+25
Ở xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên), mảnh đất cực Tây của Tổ
quốc với núi non hùng vĩ đã bao lần trở mình, thay áo mới. Trên mảnh đất xa
xôi ấy, những người con trong dòng họ Pờ đang nối tiếp nhau vun đắp nên một
dòng họ hiếu học của dân tộc Hà Nhì.
Học để thay đổi cuộc sống...
Vượt qua gần 250km từ TP Điện Biên Phủ theo Quốc lộ 12 và Tỉnh lộ 131
quanh co, uốn lượn, với vô số khúc cua tay áo cùng những đèo dốc nguy hiểm, chúng
tôi đã đặt chân tới xã Sín Thầu. Trước năm 2004, Sín Thấu thuộc huyện Mường Tè,
tỉnh Lai Châu cũ. Đây được coi như nơi “sơn cùng thủy tận” của miền Tây Bắc khi
cách Thủ đô Hà Nội tới chừng 800km. Nơi đây cũng là điểm cực Tây, nơi Mặt trời
lặn sau cùng trên lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời có cột mốc số 0 trên đỉnh Khoang La
San (Thập tầng đại sơn) cao 1.864m, là nơi giáp ranh biên giới 3 nước: Việt Nam Lào - Trung Quốc.
Từ những năm 1967, người Hà Nhì đã ngược dòng suối Mo Pí, tìm đến vùng
đất ngã ba biên này để lập cư, định bản. Những bản làng đầu tiên như Tả Kố Khừ, Tá
Miếu, Pờ Nhù Khồ được lập lên, rồi đến các bản Tả Kố Ky, Tá Sú Lình, Lỳ Mà Tá...
Trước kia, vùng đất này được biết đến như một nơi hoang biệt, xa xôi diệu vợi nhất
toàn quốc. Đói nghèo, lạc hậu trường kỳ đeo đẳng người dân. Nhưng giờ đây, khung
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cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi là những con đường bê tông dải đến tận bản. Những
ngôi nhà mái tôn, mái ngói đỏ tươi cho thấy, Sín Thầu đang dần “thay da đổi thịt”.
Và ở nơi mà “một con gà gáy ba nước cùng nghe” ấy, có dòng họ Pờ của dân
tộc Hà Nhì được kể đến về sự hiếu học. Cha mẹ dù ăn đói, mặc rách cũng cố vun vén
để đưa con đến trường. Sự hiếu học đã lan tỏa cho nhiều người dân trong vùng.
Nói đến sự học, đầu tiên phải kể đến cụ Pờ Pó Chừ. Cụ là một trong năm người đầu
tiên được kết nạp Đảng ở vùng đất này. Trước kia, cụ không biết chữ. Khi bộ đội về
bản, cụ đã tiên phong tham gia cách mạng. Cụ Chừ thấu hiểu sự thiệt thòi nếu thiếu
cái chữ. Thế là cụ xin đi học.
Từ đó, cụ nhận thức rằng, chỉ có học, có cái chữ trong đầu, dạ sáng ra, cuộc
sống mới tốt hơn, mới giúp được người khác. Có lẽ vì thế mà cụ quyết tâm để các con
cũng được ăn học, dù ở vào thời đó, đi học là điều rất “không thiết thực” đối với bà
con, bởi cái ăn còn chưa đủ...
Sau cụ Pờ Pó Chừ là cán bộ xã, con trai cả của cụ là Pờ Xí Tài cũng tiếp nối
công việc của cha mình. Suốt mấy chục năm, ông Tài làm Trưởng Công an xã, đã
giúp đưa bà con thoát ra nhiều hủ tục lạc hậu.
Từ năm 1978 - 2006, ông Tài giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu. Ông
không chỉ là một cán bộ năng nổ, một chiến sĩ kiên trung, đam mê học tập, mà còn là
người có công gây dựng nên cuộc sống mới ở Sín Thầu. Mấy người con của ông Tài
nay đều trưởng thành. Người con cả Pờ Chí Lìn là sĩ quan quân đội, con thứ là Pờ Pờ
San là công an, Pờ Trinh Phạ là cán bộ xã Sín Thầu...
“Xé” 200km đường rừng...học chữ
Nhắc đến những người con của họ Pờ, không thể không nói đến ông Pờ Diệp
Sàng, từng giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị. Ông Sàng là một
trong những người có công trong lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở huyện
Mường Nhé sau những năm đầu chia tách. Ông cũng có tư duy đổi mới như cha
mình, tôn trọng cái chữ và đầu tư bằng mọi giá cho con đi học.
“Trước đây, cuộc sống có nhiều khó khăn, tôi được bố và các anh tạo điều kiện
cho đi học bổ túc. 16 tuổi tôi mới được đi học lớp 1. Ra huyện, ra tỉnh khi ấy chỉ là
đường mòn. Để có được cái chữ, anh em tôi phải đánh đổi bằng cả tuần đi bộ, dắt díu
nhau băng rừng, lội suối. Cùng học lúc đó có 14 người nhưng họ về hết, có mỗi mình
tôi ở lại. Về sau, khi học Trường Thiếu niên huyện Mường Tè, nhiều người cùng
trang lứa cũng không theo nổi”, ông Sàng tâm sự.
“Sau khi tốt nghiệp Trường Đoàn Trung ương tại Bắc Thái, tôi làm ở Tỉnh
đoàn, Huyện đoàn Mường Tè (sau này là Mường Nhé). Sau đó, tôi được bầu giữ các
chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé và Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh
ủy Điện Biên”, ông Sàng nói thêm.
Con trai thứ 6 của cụ ông Pờ Pó Chừ là Pờ Dần Xinh, lại giữ một kỷ lục đặc
biệt. Ông là người đầu tiên được đi học và học hết trung học phổ thông của vùng đất
“thâm sơn cùng cốc” này. Năm 1973, nhận thấy tầm quan trọng của cái chữ, cụ Pờ Pó
Chừ và anh cả Pờ Xí Tài đã kiên quyết bắt Pờ Dần Xinh (khi đó 13 tuổi) phải đi học.
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Pờ Dần Xinh được bố và anh trai dẫn đi. Ba người họ cứ thế “xé” rừng mà đi, vượt
hơn 200km, qua thượng nguồn sông Đà để tới huyện lỵ Mường Tè đi học lớp 1.
Ra đến huyện lỵ Mường Tè, cậu bé Pờ Dần Xinh vào trường nội trú ở lại học
quá nửa năm mới được về nhà một lần. Khó khăn, kham khổ chưa qua thì mới được
nửa học kỳ, trường lại chuyển về Trường Dân tộc Nội trú tỉnh ở huyện Điện Biên
(nay là thành phố Điện Biên Phủ). Ông Xinh lại đi bộ quãng đường ngót nghét
200km với 5 ngày đường nữa.
Lứa học sinh ra tỉnh học cùng ông khi đó Có 37 người, nhưng nghỉ hè về họ bỏ
học hết. Sót lại mỗi mình Pờ Dần Xinh ở lại học. Những người đi học như ông còn bị
dân bản chê cười là “lười lao động, cần gì cái chữ mà vẫn cứ sống đó thôi...”. Năm
1976, Pờ Dần Xinh lại chuyển về huyện Tuần Giáo học tiếp đến năm 1983 thì xong
lớp 12. Ông chính thức trở thành người đầu tiên ở vùng đất “ngã ba biên giới” có
trình độ học vấn cao như vậy.
Anh lớn đi học, em bé cũng đi học theo. Cũng nhờ đó, những “trái ngọt” mà cụ
Pờ Pó Chừ nhận được là những người con sau khi học xong đều về làm cán bộ trong
xã, trong huyện, góp phần xây dựng quê hương phát triển. Cuối năm 1983, ông Pờ
Dần Xinh về làm Bí thư Đoàn Thanh niên kiêm Trưởng ban Lao động - Thương binh
và Xã hội của xã Sín Thầu. Đến năm 1989, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch
UBND kiêm Trưởng Công an xã. Trong quãng thời gian này, ông đã được vinh dự
đứng trong hàng ngũ của Đảng sau khi lập một chiến công đặc biệt.
Năm 1994, ông Xinh được bầu làm Chủ tịch UBND xã. Năm 2006 được bầu
làm Bí thư Đảng ủy. Năm 2009 được bầu làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Sín
Thầu. Ở các vị trí công tác, ông đều thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao. Bởi thế, nhìn lại thành tích trong quá trình làm việc, ông có đến hàng trăm giấy
khen, bằng khen các loại. Trong số đó, có cả Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Như một mạch nguồn chảy mãi, từ đời ông, cha đến đời con, đời cháu, người
họ Pờ bảo nhau vượt lên khó khăn, thử thách, học lấy con chữ để rèn luyện thành tài.
Đời cha nối tiếp đời con...
Trải qua bao đời trên mảnh đất nơi ngã ba biên giới, những người con trong
dòng họ Pờ ở xã Sín Thầu đang nối tiếp nhau vun đắp nên một dòng họ hiếu học.
Sáng dạ và luôn vươn lên trong cuộc sống, đó là đặc điểm khiến dòng họ Pờ vươn lên
thoát nghèo và trở thành một dòng họ khá giả. Trong họ có nhiều người đỗ đạt, có
thành tích cao nhất xã Sín Thầu.
Cụ Pờ Pó Chừ sinh được 11 người con, 7 trai và 4 gái. Đến nay, con cháu của
dòng họ Pờ có hơn 200 thành viên. Trong số đó, có 2 thạc sĩ, gần 40 người có trình
độ đại học và nhiều người có trình độ cao đẳng, trung cấp.
Anh Pờ Bạch Long, Trưởng phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Điện Biên là
con của ông Pờ Gia Tự. Từ thủa cắp sách đến trường, cho đến khi trở thành trinh sát
an ninh, anh không tính được mình đã đi bộ bao nhiêu cây số. Cuộc đời anh gắn với
những chuyến đi bộ vượt núi, băng rừng để đến trường và những chuyến công tác
xuống bản.
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Anh Long là một trong những niềm tự hào của người dân Sín Thầu. Anh là
người Hà Nhì đầu tiên ở tỉnh Lai Châu (nay bao gồm 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu)
tốt nghiệp Học viện An ninh. Cuối những năm 1980 của thế kỷ trước, khi bắt đầu học
lớp 6, Pờ Bạch Long đã phải ra thị trấn huyện Mường Tè để học. Anh phải đi thế vì ở
xã khi ấy mới chỉ dạy đến hết tiểu học.
Từ bản Tả Kho Khừ, xã Sín Thầu ra đến thị trấn chừng 100 cây số phải đi bộ
mất gần một tuần qua những khu rừng già, dòng suối Voi, suối Ma, Phứ Ma đầy rẫy
nguy hiểm. Pờ Bạch Long học rất giỏi. Anh thi đỗ và ra trường với tấm bằng xuất sắc
của Học viện An ninh...
Con trai cả của ông Pờ Dần Xinh là anh Pờ Hùng Sang. Anh Sang là người Hà
Nhì đầu tiên tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nay là Huyện ủy viên, Bí
thư Huyện đoàn Mường Nhé. Người con gái cả của ông Pờ Diệp Sàng, Pờ Diệu Ninh
cũng là một trong những tấm gương “tuổi trẻ tài cao” tiêu biểu trong dòng họ. Chị
giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé ở tuổi 33.
Chị Ninh tâm sự: “Từ nhỏ đến năm 1996, tôi học tại trường huyện, những vết
chai sần sau gót chân, bắp chân tứa máu là kết quả của mỗi lần đi bộ đến trường.
Chưa tròn 14 tuổi, tôi tiếp tục đi học trường nội trú tỉnh, một năm chỉ được về thăm
nhà 2 lần.Với ước mơ là cô giáo, tôi thi và đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Điện
Biên”.
Năm 2005, sau khi ra trường, Pờ Diệu Ninh làm giáo viên Trường PTDT Nội trú
huyện Mường Nhé. Sau đó, theo sự phân công của Đảng, chị Ninh được điều động,
luân chuyển và làm ở các vị trí: Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó ban Tuyên giáo Huyện
ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Hiện tại, chị đang
giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị huyện.
Thầy Nguyễn Như Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và
THCS Sín Thầu, chia sẻ: Nhà trường đã dạy và tiếp bước cho rất nhiều học sinh họ
Pờ đến với tri thức và những vị trí cao trong xã hội. Năm nay, trường chỉ có 7 học
sinh họ Pờ theo học ở cấp THCS. Đa số các em có nhiều cố gắng trong học tập, nhiều
học sinh đã nỗ lực và đạt kết quả cao. Các em có ý thức rèn luyện đạo đức, thực hiện
đầy đủ nội quy, quy chế của trường lớp và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Truyền thống hiếu học của dòng họ Pờ đã có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức
của bà con người Hà Nhì nơi “ngã ba biên giới”. Nhìn vào cuộc sống ngày càng đổi
thay của những người họ Pờ nhờ sự học, người Hà Nhì lại bảo nhau cho con đến
trường. Dù cái đói, cái nghèo còn, nhưng hàng trăm em nhỏ vẫn vượt qua bao khó
khăn, nhọc nhằn để đến với con chữ.
Sín Thầu bây giờ đã có trường học từ mầm non đến trung học cơ sở, 100% trẻ
trong độ tuổi đều được đến trường, đến lớp. Đi học, có kiến thức, người dân Sín Thầu
lại bảo nhau khai hoang ruộng bậc thang, làm lúa nước. Họ cùng nhau xóa bỏ tập
quán canh tác lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để từng bước thoát khỏi
đói nghèo, xây dựng quê hương Sín Thầu từng ngày đổi mới.
“Người Hà Nhì ở Việt Nam cư chú chủ yếu ở 3 nơi là huyện Mường Tè
của tỉnh Lai Châu, huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên và huyện Bát Xát của
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tỉnh Lào Cai. Dòng họ Pờ ở Sín Thầu đã hun đúc, phát huy truyền thống suốt
mấy chục năm qua, thật sự là một dòng họ cách mạng, góp phần xây dựng, tập
hợp các tộc người khác ở vùng biên giới đoàn kết đi theo Đảng, xây dựng và bảo
vệ vùng biên giới ngày một thêm bình yên, no ấm.
032. HÀ ANH/ Thầy giáo 9X “làm mẹ” trẻ vùng cao// Giáo dục và thời đại.- Số
230.- Ngày 25/9/2021 - Tr.20+21
Con đường đến trường của giáo viên vùng cao vốn đã nhiều gian nan. Với
thầy giáo trẻ Trần Đức Tú lại thêm bội phần thử thách, khi lựa chọn nghề nuôi
dạy trẻ ở vùng cao-công việc đòi hỏi phải “dỗ” nhiều hơn “dạy”.
“Ngược ngàn” thử thách bản thân
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tổ vua Hùng, Trần Đức Tú (SN 1993) tốt nghiệp
Trường Đại học Hùng Vương, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non năm 2014. Sau
hơn một năm dạy hợp đồng ở trường tư thục tại TPHCM, Tú quyết định ngược ngàn
lên vùng cao “nuôi dạy hổ”. Cơ duyên để thầy giáo 9X đưa ra quyết định táo bạo này
được nuôi dưỡng qua những lần hiếm hoi nghe chuyện “gieo chữ trên non” từ những
người anh kể lại.
Ngày lên đường nhận công tác tại Trường Mầm non Pú Hồng (Điện Biên Đông
- Điện Biên), hành trang của người thầy giáo trẻ miền xuôi chỉ là chiếc ba lô nhét vội
vài bộ quần áo và tập truyện tranh dày cộm. Với Tú, đó không chỉ là hành trang, mà
còn là cả một bầu trời kiến thức mang đến cho những đứa trẻ ở nơi “thâm sơn cùng
cốc”.
Ngày đầu nhận công tác, vì vào giữa năm học nên Tú được bố trí dạy tại
trường trung tâm. Đây cũng là lần duy nhất thầy giáo trẻ không “cắm bản”. Sang năm
học thứ 2 (2017 - 2018), Tú xin đi điểm bản Mường Ten. Đó cũng là điểm xa nhất,
cách trường 20km đường rừng. Tự tin với chiếc xe máy mới mang từ quê lên, Tú bắt
đầu hành trình trải nghiệm đường bản đầu tiên.
Đêm trước hôm xuất phát, Pú Hồng trải qua cơn mưa nặng hạt. Những con dốc
trở nên trơn trượt, nhiều chỗ xói mòn chỉ còn trơ lại toàn đá hộc lổn nhổn. Vì chưa có
kinh nghiệm, Tú cài xe số 4. Mỗi lần vít ga cứng tay, 2 chân dồn lực đẩy, mà bánh xe
chỉ nhích không hết 1 vòng lại phải dừng. Nhiều đoạn, tay cảm giác “tê bại”, Tú bất
lực thả xe trôi ngược về phía sau cả vài chục mét.
Chặng đường chỉ có 20km, nhưng Tú “đánh vật” với chiếc xe gần 4 tiếng đồng
hồ. Tới nơi khi trời đã nhá nhem, Tú kéo vội ba lô lấy chiếc điện thoại định gọi về
cho mẹ báo đã đến nơi an toàn. Nhưng nhìn cột sóng trên màn hình nhấp nháy mãi
không lên vạch, Tú mới biết Mường Ten không Có sóng điện thoại.
Sau này, khi công tác một thời gian, nhiều lần leo lên mấy ngọn đồi phía trước,
Tú đã tìm được cho mình điểm có thể “đón sóng” để gọi điện về nhà. Lâu dần thành
quen, giờ đi bản, Tú đều cài xe số 1, xả bớt hơi lốp để bám đường hơn. Đầu mỗi mùa
mưa, Tú luôn chuẩn bị sẵn 1 sợi dây xích để bọc bánh xe, chống trơn trượt.
“Sau gần 5 năm công tác, tôi đã đi hết 15/15 điểm bản của trường và cũng thay
đến 3 chiếc xe rồi, xe nào công tơ mét cũng rụng sạch vì đường xóc quá. Đổi lại, giờ
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đường nào tôi cũng chinh phục được. Mỗi nơi đến, tôi thấy có một khó khăn đặc thù
riêng. Nhưng tôi không nghĩ đó là rào cản, mà xem như thử thách bản thân”, Tú chia sé.
Gửi con mình, chăm con người
Năm 2018, Tú lập gia đình với một cô giáo cùng trường và có con ngay sau đó.
Vì không thể gửi con cho ông bà nội ngoại, nên trong cả hành trình 3 năm qua vợ chồng
Tú bồng bế con theo lên trường. “Mang tiếng là cho con lên ở cùng nhưng bọn em
không chăm được con, mà phải gửi cháu cho cô giáo khác chăm. Bởi vì nhiệm vụ của
bọn em là giáo viên mầm non, nếu cho con học ở lớp mình dạy, thì con sẽ theo, mình
không dồn hết tâm huyết chăm trẻ khác được”, Tú nói.
Vì có con nhỏ, nên 2 năm học vừa qua, Tú và vợ được nhà trường tạo điều kiện
cho dạy cùng một điểm. Năm học này Tú quản lý lớp mẫu giáo lớn, với hơn 20 trẻ từ 3 5 tuổi. Còn Vợ chăm lớp nhà trẻ hơn 10 bé 1, 2 tuổi tại điểm bản Nà Nếnh A. Cứ cuối
tuần, vợ chồng Tú tranh thủ về thăm nhà ngoại ở xã Mường Nhà (huyện Điện Biên) và
tranh thủ mua thực phẩm để nấu ăn tuần sau cho học sinh. Chiều Chủ nhật hàng tuần, 2
vợ chồng “tay xách nách mang” lên điểm bản.
“Đồ cá nhân của vợ chồng thì không có gì mấy, chủ yếu là thực phẩm để nấu ăn
cả tuần cho các em. Thực phẩm tươi thì em ưu tiên nấu trong 2 ngày đầu, còn củ quả và
đồ khô như: Trứng, lạc, cá khô, thịt hộp... em dành cho những ngày cuối tuần vì để được
lâu hơn”, Tú kể.
Chăm trẻ ở lứa tuổi mầm non vốn đòi hỏi sự khéo léo, dịu dàng, kiên nhẫn... nên
với một thầy giáo trẻ như Tú quả không mấy dễ dàng. Cho đến giờ, Tú vẫn nhớ như in
hình ảnh lóng ngóng và những câu chuyện dở khóc dở cười của những ngày đầu.
“Lúc mới nhận lớp, tôi chưa hình dung ra mình phải làm gì, rồi chăm trẻ như thế
nào? Ngày đầu tiên đang cho trẻ học thì nhiều em đi vệ sinh ra lớp. Lúc ấy tôi rối quá
không biết làm sao. Có mấy cô giáo đi qua thấy thế cứ cười trêu, rồi bảo: Thầy giáo thế
này thì không biết rồi. Trẻ nhỏ cứ 10 phút là phải cho các em đi vệ sinh 1 lần chứ!” - Tú
chia sẻ.
Sau lần đó, Tú được các cô giáo chia sẻ nhiều kinh nghiệm để trẻ học, ăn, ngủ
ngoan và có nền nếp hơn. Rồi biết cách chăm sóc, theo dõi, “giải mã” từng biểu hiện
trên khuôn mặt để hiểu các con cần gì, muốn gì? Tú dành trọn 3 ngày đầu mất ăn, mất
ngủ để bắt nhịp được với công việc “làm mẹ” của những đứa trẻ vùng cao. Rồi mất thêm
nhiều tháng sau đó để sử dụng các cử chỉ, ngôn ngữ giao tiếp với trẻ. Từ bỡ ngỡ, lóng
ngóng... đến giờ Tú đã tự tin làm mọi việc thuần thục như một người “mẹ” thực thụ.
Thầy giáo trẻ chia sẻ, ngoài việc lên lớp thì chuyện rửa mặt, buộc tóc cho bé gái,
nấu ăn hàng ngày... đều phải học từ đồng nghiệp và những bà mẹ khác. Để thu hút trẻ
mỗi ngày, Tú tự tay vẽ và trang trí cho lớp học sinh động. Những bộ đồ chơi nhỏ xinh
được tạo hình các con vật, đồ vật bắt mắt, giúp trẻ vừa chơi vừa học dễ dàng.
Trẻ về muộn mang lại niềm vui
Mỗi ngày lên lớp của thầy Tú bắt đầu từ lúc 5 giờ 30 phút sáng, bằng việc vệ
sinh cá nhân và sắp xếp, bài trí lớp học, 6 giờ, lác đác đã có phụ huynh dắt con đến
lớp. Thường thì 7 giờ Tú kết thúc đón trẻ và bắt đầu vào bài giảng. Băn khoăn “mầm
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non” thì học gì của nhiều gia đình đã được thuyết phục khi thấy giáo án của thầy Tú.
“Tôi chia ra theo từng ngày. Ví dụ thứ 2 thể dục, thứ 3 kĩ năng xã hội hoặc khám phá
khoa học, thứ 4 toán hoặc thơ, thứ 5 có thể là tạo hình hoặc vẽ, thứ 6 thì âm nhạc.
Mỗi ngày là 1 nội dung và ngày nào tôi cũng phải làm mới những nội dung đó”, thầy
Tú nói.
Để lên được giáo án đa dạng như vậy, Tú không nhận mình là người “đa-zinăng” mà đơn giản chỉ cho rằng mình “mỗi thứ biết một chút”. Đó là lý do những lớp
học của Tú luôn cuốn hút bọn trẻ. Điều này thể hiện ngay trên sĩ số lớp em báo cáo
về điểm trường trung tâm mỗi ngày đều đảm bảo, trừ những hôm có trẻ ốm. Khoảng
9 giờ 30 phút, Tú cho trẻ tự chơi trong lớp rồi tranh thủ vào bếp. Trong căn bếp đỏ
lửa, thầy giáo trẻ vẫn mặc nguyên chiếc sơ mi, cặm cụi vo gạo nấu cơm và tỉ mẩn
từng món ăn chế biến theo chế độ của “các con”.
Sau khoảng hơn 1 tiếng, mỗi đứa trẻ được gọi tên, hồ hởi bể phần cơm của
mình về chỗ ngồi ngoan ngoãn tự xúc ăn. Một vài trẻ còn nhỏ phải bón, nhưng Tú
bảo trường hợp này rất ít, vì cơ bản em sẽ hướng dẫn cho trẻ tự thực hiện các nền nếp
ngay từ những ngày đầu vào lớp. Tranh thủ giờ nghỉ trưa hiếm hoi, Tú dọn dẹp, rửa
đống bát, thìa, hoàn thành sổ sách báo cáo về trường trung tâm và chuẩn bị đồ ăn.
Cho đến khi trẻ dậy, cũng là lúc bữa chiều đã sẵn sàng.
Thường theo lịch, phụ huynh sẽ đón trẻ từ 16 giờ 30 phút. Song theo Tú chia
sẻ, vì ở vùng cao bà con chủ yếu lên nương, về nhà rất muộn. Nên nhiều trẻ tới tận 19
giờ mới thấy bố mẹ đến đón. Mỗi lần vậy, Tú lại thay bố mẹ tắm gội, nấu nướng và
ăn cùng các con. “Tôi không thấy phiền. Trẻ về muộn chút nào mình vui thêm chút
đó. Vì cứ mỗi mình ở điểm bản, buồn lắm. Có học sinh là mình có bạn”, Tú bộc bạch.
“Nhiều lần vào mùa mưa, điểm bản bị cô lập không thể ra ngoài lấy rau xanh,
thực phẩm nên phải vào rừng tìm măng. Nhưng may mắn là tất cả các điểm bản tôi
từng dạy, phụ huynh đều rất tình cảm và quý thầy giáo. Nhiều bản mới đến nhận lớp,
thấy không có điện, bà con tự bảo nhau mắc đường dây kéo điện nước về. Ở vùng cao
vất vả thật, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt rạng rỡ của bọn trẻ, rồi nghĩ đến tấm lòng
mến quý của bà con, tôi lại càng quyết tâm gắn bó với nơi này”, Tú trải lòng.
“Nhà Tú có 4 anh em trai thì chỉ có vợ chồng người anh thứ 3 không theo
nghề giáo.Vợ Tú là giáo viên dạy cùng trường. Vợ chồng anh trai cả là giáo viên
Tiểu học ở xã Phình Giàng.Vợ chồng anh trai thứ 2 công tác tại Trường Tiểu
học Pú Hồng (cùng thuộc huyện Điện Biên Đông). Gia đình Tú rất nghèo. Bố mẹ
chỉ mong anh em Tú có công việc ổn định, thoát cảnh “bán mặt cho đất, bán
lưng cho trời” là vui lắm rồi. Đằng này lại trở thành giáo viên, ông bà càng phấn
khởi!”.
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