Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 5/2021
001. Thảo Vy/ Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động bầu cử
tại các tỉnh Tây Bắc// Công an nhân dân.- Số 5762.- Ngày 07/05/2021 - Tr.3
Ngày 6/5, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ
trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bộ Công an
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Công an 4 tỉnh, gồm Điện Biên, Lai Châu, Sơn
La, Lào Cai, nhằm kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT
cho bầu cử...
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh đã báo cáo đồng chí Thứ
trưởng về tình hình, kết quả các mặt công tác triển khai liên quan đến công tác bảo
đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026; báo cáo về diễn biến, tình hình công tác đảm bảo an ninh biên giới,
phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19; công tác
tuyên truyền và phương hướng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng... Đồng thời, nêu
rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp, góp phần làm tốt hơn công tác
đảm bảo ANTT cho hoạt động bầu cử tại địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận những
kết quả bước đầu đạt được trong công tác đảm bảo ANTT phục vụ hoạt động bầu cử
của Công an 4 địa phương; đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng và chia sẻ
với những khó khăn, vất vả của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an các tỉnh khu vực
Tây Bắc…
Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, lãnh đạo Công an các địa phương tiếp
tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên, khen thưởng các
CBCS, nhất là các CBCS cấp cơ sở, đang ngày đêm làm tốt công tác đảm bảo ANTT
và tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tuyến biên
giới…
“Phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào
dù là nhỏ nhất...” - Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu cao
nhất đặt ra đối với công tác đảm bảo ANTT hoạt động bầu cử.
Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu nêu trên, Thứ trưởng Lương Tam Quang
yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Kế
hoạch của Bộ Công an, các văn bản của Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND,
Ủy ban bầu cử các địa phương liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức hoạt động bầu
cử. Triển khai tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường tấn công trấn áp tội
phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ. Huy động các lực lượng, phương tiện, triển
khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý từ xa, từ
sớm mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu; tăng
cường công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn gây mất ANTT…
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Đối với địa bàn các tỉnh Tây Bắc, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị
Công an các tỉnh còn phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền
một cách toàn diện, sâu rộng, hiệu quả đến mọi tầng lớp nhân dân, cử tri, bà con,
đồng bào các dân tộc thiểu số về hoạt động bầu cử; kết hợp với phát động sâu rộng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo môi trường thực sự an toàn, tạo khí
thế sôi nổi, phấn khởi, để nhân dân, cử tri các tỉnh Tây Bắc tích cực hưởng ứng, góp
phần vào thành công chung của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...
002. PHAN HƯƠNG/ LLVT tỉnh Điện Biên: Sôi nổi thi đua lập thành tích chào
mừng ngày hội bầu cử.- Trích nguồn báo Quân khu 2.- Số 1136 kỳ 2 tháng 52021.- Ngày 13/5/2021 - Tr.5
Thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả chính là động lực tinh thần mạnh mẽ động
viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Điện Biên phát huy tinh thần chủ động,
sáng tạo, đổi mới tác phong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời
điểm hiện tại, 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phấn khởi thi đua lập thành tích chào
mừng bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
(HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 –
2026”, hoạt động thi đua trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
được triển khai toàn diện, sôi nổi, đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị thi đua
làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho
100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động
viên trong LLVT tỉnh và nhân dân nhận thức sâu sắc đây là sự kiện chính trị trọng đại
của đất nước, để mỗi công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Không có cán bộ,
chiến sĩ vi phạm kỷ luật, pháp luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ
động phòng ngừa, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, nhất là tin giả, tin xấu
độc trên không gian mạng và trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu
sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá cuộc bầu
cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phối hợp chặt
chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phục vụ
cho công tác bầu cử, bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.
Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị tập
trung làm tốt việc xây dựng, triển khai kế hoạch nghiêm túc, chặt chẽ; kiện toàn các
văn kiện tác chiến, chuẩn bị và thực hiện tốt kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu
(SSCĐ) bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực
ban, trực chiến, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong mọi tình huống, bảo vệ vững
chắc các mục tiêu được phân công; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là lực
lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn. Các
cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những khâu đột phá thi đua nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác hậu cần, tài
chính, kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chăm lo nâng cao đời sống vật
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chất, tinh thần bộ đội; phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành các hạng mục
công trình chào mừng ngày hội bầu cử.
Hướng đến cuộc bầu cử, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện
Biên) tập trung thực hiện phong trào “Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Tại
thao trường huấn luyện, vượt qua trở ngại bởi thời tiết bất lợi, nắng mưa thất thường,
tất cả các chiến sĩ đều hoàn thành tốt nội dung và cố gắng lắng nghe, luyện tập thành
thục, quyết tâm đạt “hoa điểm 10” trong nội dung bắn súng.
Đại úy Giàng Văn Đạt, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: Đơn vị đang đảm
nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới với đại đa số lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ
công dân trong bầu cử. Do vậy đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về bầu cử, để
chuyển tải cho bộ đội trong các buổi đọc báo hằng ngày; cùng với đó quán triệt kỹ
cho bộ đội nguyên tắc, thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu; lồng ghép nội dung hỏi đáp
các thông tin liên quan đến bầu cử trong các buổi huấn luyện trên thao trường, sinh
hoạt trao đổi trong tổ ba người…. để nâng cao nhận thức, giúp chiến sĩ mới hiểu hơn
về quyền, trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử.
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã có gần 200 sáng
kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương; xây dựng
các công trình chào mừng như: Công trình khu tăng gia sản xuất tập trung của Ban
CHQS thành phố Điện Biên Phủ; công trình nâng cấp thao trường, bãi tập tại Trung
đoàn 741; công trình tạo dựng môi trường xanh – sạch – đẹp của Ban CHQS huyện
Nậm Pồ, Mường Chà; “Vườn hoa Thanh niên”, “Nhà xe kiểu mẫu” của cán bộ, đoàn
viên thanh niên Phòng Tham mưu, Phòng Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Mường Nhé;
hệ thống pa nô, tranh cổ động của Phòng Chính trị…
Với những thành tích đã đạt được, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ và với tinh
thần thi đua sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc đợt thi
đua cao điểm để lập thành tích thiết thực, góp phần vào thành công của bầu cử
ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
003. Nhóm phóng viên/ Bừng lên vận hội mới// Quân đội nhân dân.- Số 21596.Ngày 24/5/2021 - Tr.1+5
Ngay từ sáng sớm, trên khắp mọi ngả đường của Tổ quốc, cử tri cả nước
đã nô nức đi bầu cử. Với tất cả niềm tin và kỳ vọng, cử tri tin tưởng sẽ lựa chọn
được những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng
của nhân dân.
Rạng rỡ ngày hội
Sáng tinh mơ, dưới chân núi Khoan La San, khắp trong mường ngoài bản, bà
con dân tộc Hà Nhì ở xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, ai nấy đều
rạng rỡ, xúng xính trong bộ trang phục truyền thống, trên tay cầm thẻ cử tri đến trụ sở
UBND xã Sín Thầu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Không giấu
nổi niềm vui, chị Pờ Mỳ Lế, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu tâm sự: “Với đồng bào dân
tộc Hà Nhì xã Sín Thầu thì ngày bầu cử là sự kiện trọng đại, bởi thêm một lần nữa
người dân được khẳng định quyền công dân, quyền làm chủ biên cương, lãnh thổ
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quốc gia dân tộc mình”. Có lẽ, cũng bởi tâm trạng háo hức đó, mà đến 11 giờ trưa 235, 100% cử tri xã Sín Thầu đã có mặt đông đủ và là xã đầu tiên hoàn thành việc bỏ
phiếu bầu cử.
Ông Pờ Dần Xinh, người có uy tín ở bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, huyện
Mường Nhé chia sẻ: Xã Sín Thầu có được hôm nay tựa như cuộc lội ngược dòng. Từ
xã biên giới, chưa có đường đi, đa số hộ nghèo, đến nay hệ thống điện, đường,
trường, trạm được phủ sóng khắp nơi, cuộc sống ngày thêm ấm no. Bởi vậy, cầm lá
phiếu bầu cử trên tay, tôi luôn căn dặn con cháu mình phải nhớ ơn Đảng, Nhà nước,
biết sống, làm việc cống hiến vì nhân dân, quê hương, Tổ quốc.
Đã nhiều lần đi bỏ phiếu, nhưng cả gia đình bác Nguyễn Thị Hương Xuân ở
phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vẫn vẹn nguyên sự hồi hộp khi
cầm thẻ cử tri đi bầu cử. Ngay từ sáng sớm, cả gia đình đã có mặt ở khu vực bỏ phiếu
tại nhà văn hóa phường Thanh Xuân Trung. Vừa đọc lại thông tin của những người
tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026, bác Nguyễn Thị Hương Xuân cho biết: “Chúng tôi sẽ bầu chọn
những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND thành phố...”.
004. PHẠM KIÊN/QĐND/ Điện Biên hôm nay và một thời trong ký ức.- Quân
đội nhân dân.- Số 21579.- Ngày 7/5/2021 - Tr.1+2
Phát huy giá trị lịch sử của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động
địa cầu”, cùng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực đẩy
mạnh các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền giáo dục, góp phần
tiếp lửa truyền thống tới đông đảo người dân và du khách.
Nặng nghĩa tri ân
TP Điện Biên Phủ ngày đầu tháng 5, trời đổ mưa lất phất. Nhận lời mời đến
tham quan bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng
lịch sử Điện Biên Phủ, hai cựu chiến sĩ Điện Biên năm xưa: Ông Nguyễn Hữu Chấp
và ông Phạm Đức Cư (ở TP Điện Biên Phủ) đã ở tuổi 90 nhưng vẫn háo hức lên
đường như một thuở cùng nhau ra trận.
Đứng bên bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong tiếng nhạc hào
hùng “Chiến thắng Điện Biên” vang vọng, ông Phạm Đức Cư trầm ngâm khá lâu
trước hình ảnh một chiến sĩ đang lấy thân mình chèn pháo. Còn ông Nguyễn Hữu
Chấp xúc động bày tỏ: “Nhìn bức tranh, tôi rất nhớ các đồng đội đã chiến đấu hy
sinh. Chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn tái hiện được Chiến dịch Điện Biên Phủ qua
bức tranh toàn cảnh như thế này là rất đáng quý. Chúng tôi được ôn lại lịch sử hào
hùng của gần 70 năm trước, rất tự hào”.
Bức tranh được thực hiện với sự nỗ lực lớn, đầy tâm huyết của lãnh đạo tỉnh
Điện Biên, ngành văn hóa và nhóm họa sĩ suốt nhiều năm, nhằm phục dựng, tái hiện
giá trị lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ (AHLS) trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
năm xưa. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, bố cục hình tròn, dài 132m, cao
20,5m, đường kính 42m; tổng diện tích là 3.225m2, bao gồm 4 trường đoạn, là tổng
hòa các giá trị nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế. Theo kế hoạch, bảo tàng sẽ mở cửa
4

đón khách tham quan bức tranh vào đúng ngày 7-5, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Chiến
thắng Điện Biên Phủ.
Mới đây (ngày 13-3, đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ), tỉnh Điện
Biên tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến
trường Điện Biên Phủ. Phát biểu trong buổi lễ khởi công, đồng chí Lê Thành Đô, Phó
bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, bày tỏ: "Để có Điện Biên ngày hôm
nay là bao xương máu, hy sinh của hàng nghìn chiến sĩ, thanh niên xung phong và
nhân dân. Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng
tri ân các AHLS đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã đề
xuất với Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương
được xây dựng đền thờ liệt sĩ trên điểm di tích đồi F, thuộc Di tích lịch sử quốc gia
đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.
Có thể thấy, thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử
quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030, các công trình được đầu
tư xây dựng tại di tích lịch sử Điện Biên Phủ thời gian qua mang ý nghĩa chính trị, xã
hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân
dân đối với các AHLS; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, đáp
ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước khi đến với Điện Biên.
Điểm hẹn du lịch
Hằng năm, gần đến dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
đón rất nhiều đoàn du khách đến tham quan, du lịch. Vượt chặng đường hơn 500km
bằng xe mô tô về với mốc 0 A Pa Chải, Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên), với anh
Tạ Hồng Hải (34 tuổi, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) là một trải nghiệm khó quên.
Anh Hải chia sẻ: “Tôi đã biết về Chiến dịch Điện Biên Phủ qua sách, báo nhưng được
lên Điện Biên, đến thăm đồi A1, cảm thấy rất tự hào. Không chỉ có cảnh đẹp mà mỗi
tấc đất, mỗi di tích lịch sử là minh chứng hào hùng về tinh thần đấu tranh anh dũng
của dân tộc”.
Theo bà Vũ Thị Tuyết Nga, Phó giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện
Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có nhiều điểm di tích lịch sử và các vùng sinh thái tự nhiên,
đây là tiềm năng quý giá để khai thác và phát triển dịch vụ du lịch. Đặc biệt, từ năm
2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch
quốc gia (DLQG) Điện Biên Phủ-Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện
quy hoạch này với mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành điểm nhấn quan trọng của du
lịch vùng Tây Bắc vào năm 2025.
Hiện nay, các sản phẩm du lịch đặc trưng đang được tỉnh Điện Biên xây dựng,
phát triển là: Du lịch lịch sử, văn hóa, tập trung khai thác giá trị lịch sử của quần thể
di tích chiến trường Điện Biên Phủ và bản sắc văn hóa đặc trưng các dân tộc Tây
Bắc. Trong đó, giá trị cốt lõi là quần thể di tích chiến trường gắn với Chiến thắng lịch
sử Điện Biên Phủ. Thứ hai là du lịch sinh thái: Tham quan hệ sinh thái hồ Pá Khoang,
rừng Mường Phăng, hang động Pa Thơm, sông Nậm Rốm... Đặc biệt, thời gian qua,
mô hình du lịch cộng đồng tại các bản văn hóa đã được xây dựng và duy trì thành
công, mang lại cho ngành du lịch diện mạo mới, làm thay đổi nhận thức, cách làm
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của đồng bào các dân tộc. Bằng chứng là đến thăm các bản văn hóa như: Mường
Then, Noong Chứn, Mường Thanh... chúng tôi thấy nhiều gia đình đã cải tạo, nâng
cấp nhà cửa, phục dựng lại một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, khôi phục các nghề
sản xuất thủ công, xây dựng mô hình homestay để đón khách du lịch.
Cùng với đó, tỉnh Điện Biên đẩy mạnh thực hiện hợp tác phát triển du lịch 8
tỉnh Tây Bắc mở rộng, xây dựng các tuyến du lịch, mở rộng liên kết tuyến DLQG,
với nhiều sự kiện nổi bật như: “Những ngày văn hóa-thể thao và du lịch Ðiện Biên”,
tổ chức gian trưng bày tại các hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch...
Trên cơ sở phát huy những lợi thế tiềm năng, ngành du lịch tỉnh Điện Biên đã
đạt được những thành quả nhất định. Năm 2020, khách du lịch đạt hơn 900.000 lượt,
tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.500 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra, đóng góp
quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; góp phần bảo tồn, phát
huy giá trị văn hóa, lịch sử...
“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống
Vừa qua, chúng tôi được tham dự buổi trải nghiệm “Chúng em làm chiến sĩ
Điện Biên” của 90 học sinh Trường THCS Mường Thanh và THCS Him Lam tại đồi
A1, do Ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên tổ chức. Đúng như tên gọi, các em học sinh
được hóa thân thành chiến sĩ Điện Biên với các hoạt động như: Đẩy xe đạp thồ, thi
làm cơm nắm, hành quân thần tốc qua đồi A1; dâng hương, tuyên thệ trước các
AHLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1... Ngoài niềm háo hức, vui tươi thì điều
đọng lại là sự trưởng thành trong nhận thức của các em. Vừa thắp nén nhang tưởng
nhớ các AHLS, em Nguyễn Trần Quỳnh Anh, học sinh Lớp 8C4, Trường THCS
Mường Thanh, xúc động bày tỏ: “Qua chương trình trải nghiệm, em hiểu hơn những
công việc, sự gian khổ, chiến đấu dũng cảm, hy sinh của các ông, các bác chiến sĩ
Điện Biên năm xưa để chúng em có được ngày hôm nay”.
Được biết, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, năm 2020,
Ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên và Trung đoàn 82 (Quân khu 2) đã ký kết chương
trình phối hợp “Bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, hai đơn
vị thống nhất phối hợp trong công tác tuyên truyền, giới thiệu lịch sử; tổ chức cho cán
bộ, chiến sĩ đến tham quan học tập và trải nghiệm tại các điểm di tích trên địa bàn
tỉnh; phối hợp bảo vệ, phát dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường tại các điểm di
tích và các hoạt động khác.
Bà Phạm Thị Thảo, Phó trưởng ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên cho biết:
"Hiện nay, quần thể di tích chiến trường ĐBP có hơn 40 điểm di tích. Những năm
qua, để phát huy giá trị lịch sử của di tích, được sự quan tâm của các cấp từ Trung
ương đến địa phương, chúng tôi đã phối hợp với các nhà trường, lực lượng vũ trang
trên địa bàn, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế phong phú,
như: Chương trình “Chúng em làm chiến sĩ Điện Biên”; triển lãm tranh, ảnh về
Chiến dịch Điện Biên Phủ; kể chuyện truyền thống tại trường học... Thông qua các
hoạt động này giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về Chiến thắng Điện Biên Phủ, về những
cống hiến, hy sinh của lớp người đi trước, từ đó có ý thức trách nhiệm hơn trong
cuộc sống và tích cực phát huy, bảo vệ di tích, góp phần xây dựng quê hương ngày
càng giàu đẹp.
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Bảo
tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
chiến trường Điện Biên Phủ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
năm 2025 đón khoảng 1,3 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 300 nghìn lượt khách
quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt 2.400 tỷ đồng... Thực hiện mục tiêu này, ngành du lịch
tỉnh Điện Biên sẽ tăng cường thu hút đầu tư, triển khai hiệu quả các quy hoạch,
chương trình, dự án phát triển du lịch; chú trọng phát triển các loại hình du lịch có
thế mạnh, sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
005. VĂN THÀNH CHƯƠNG/ Điện Biên và mục tiêu thành trung tâm khu vực
Tây Bắc// Lao động.- Số102.- Ngày 7/5/2021 - Tr.4
Chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa nay đã trở thành Di tích quốc gia
đặc biệt nằm xen giữa một đô thị nhộn nhịp, sầm uất đang vươn mình. Điện
Biên đã khoác lên mình một diện mạo mới vô cùng ấn tượng. Tỉnh Điện Biên
đang đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của
khu vực Tây Bắc.
Tiếp trang sử mới
Đến Điện Biên hôm nay, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay
vượt bậc. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại, nên kinh tế cả nước
gặp nhiều khó khăn thì Điện Biên vẫn đang ngày đêm nỗ lực để hoàn thành từng mục
tiêu phát triển. Tại những công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, tất cả như
đang dồn sức để giành chiến thắng, không khí thi đua sôi nổi, nhộn nhịp như một “đại
công trường” đang gấp rút để về đích.
Dọc những con đường núi quanh co, mềm mại là những bản làng trù phú, thơ
mộng đã dần thay thế cho những hình ảnh nghèo nàn, lạc hậu. Tiếng trẻ em ríu rít đến
trường trên những con đường nông thôn mới phẳng phiu, sạch sẽ… Đó chính là Điện
Biên hôm nay, là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong suốt 67 năm qua của Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên một mảnh đất giàu truyền thống và lịch
sử hào hùng.
Chứng kiến những thành tựu mà Điện Biên đã đạt được trong phát triển kinh tế
- xã hội, có thể thấy ngoài sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thì sự nỗ lực
của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên có vai trò vô cùng
quan trọng. Giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân xấp xỉ
6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 33,47 triệu đồng. Đời sống
văn hóa, xã hội của nhân dân từng bước được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm
từ 48,14% xuống còn dưới 30% so với năm 2016.
Điều đó cho thấy sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các mục
tiêu của toàn Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân là rất đáng ghi nhận. Trong bối cảnh
kinh tế chung của đất nước đang gặp nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm, của cả
hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc và cộng
đồng doanh nghiệp, các tiêu chí chủ yếu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an
ninh toàn tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu đề ra.
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Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay, môi trường đầu tư kinh
doanh tiếp tục được cải thiện, cải cách hành chính cũng có nhiều đổi thay tích cực.
Mới đây, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Hiệp hội
doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy - đã có những “tuyên
bố” khiến dư luận hết sức ủng hộ, đồng tình. Trong đó, ông khẳng định quan điểm
kiên quyết xử lý sự vô cảm, nhũng nhiễu với dân sau khi nghe phản ánh về việc có
một bộ phận cán bộ gây khó dễ cho các nhà đầu tư: “Tới đây và ngay từ bây giờ, phát
hiện trường hợp nào, tôi sẽ chỉ đạo kiên quyết xử lý. Không thể để tình trạng chỉ vì
một vài người ý thức kém làm ảnh hưởng cả bộ máy”.
Mục tiêu trở thành trung tâm của khu vực Tây Bắc
Để kế thừa truyền thống và tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, năm
2021, UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành đẩy nhanh thực
hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch và mục tiêu đặt ra. Trong đó, tập trung
triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của
người dân. Tập trung xây dựng, rà soát điều chỉnh bổ sung một số cơ chế chính sách
thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế.
Trong năm 2021, tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các
dự án đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là Dự án đầu tư xây
dựng mở rộng sân bay Điện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do nhà
đầu tư là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện. Bên cạnh đó,
ngày 4.3 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cũng đã
tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư nhiều dự án quan trọng. Trong đó có
Dự án khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại, Dự án tổ hợp sân Golf,
khu thương mại dịch vụ và khu du lịch nghỉ dưỡng.
Để phát huy các tiềm năng, lợi thế hiện có, tỉnh Điện Biên cũng tiếp tục xúc
tiến, hoàn thành việc xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trình Thủ tướng Chính
phủ chỉ đạo thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến
trường Điện Biên Phủ đến năm 2030. Hiện nay tỉnh cũng đang triển khai xây dựng dự
án Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ
trên Đồi F với diện tích 49.534m2.
Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tập trung huy động mọi nguồn
lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền
vững. Song song với đó là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các
nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính;
nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Đó là nền tảng quan trọng để tỉnh Điện Biên hoàn thành toàn diện các mục tiêu,
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Trong những năm
tiếp theo, Điện Biên đặt mục tiêu phấn đấu trở thành Trung tâm Kinh tế, Văn hóa và
Du lịch của khu vực Tây Bắc.
006. LÊ LAN/ Đổi thay trên mảnh đất lịch sử// Nhân Dân.- Số 23935.- Ngày
7/5/2021 - Tr.1+3
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ
năm nay khách du lịch lên Điện Biên không nhiều. Tuy nhiên, “sức hút” của việc
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Điện Biên khởi công xây dựng đền thờ liệt sĩ trên đồi F và khánh thành bức
tranh Panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ, đã đưa một số du khách về
nơi từng diễn ra trận thư hùng 67 năm trước. Bên cạnh việc thăm lại các di tích
của trận đánh lịch sử, du khách còn muốn chứng kiến một thành phố trẻ đang
thay da đổi thịt từng ngày.
Những con số ấm lòng
Gần 70 năm tính từ trận Điện Biên Phủ lẫy lừng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và
toàn diện của Trung ương Đảng, được sự quan tâm, chăm sóc của Chính phủ, sự giúp
đỡ kịp thời và hiệu quả của các bộ, ngành, 19 dân tộc Điện Biên kết thành một khối
đồng tâm với truyền thống đấu tranh, xây dựng và phát triển; khẳng định vị trí trọng
yếu với vai trò trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa nơi địa đầu biên cương Tổ quốc.
Thật vậy, những nhiệm kỳ qua và nhất là 17 năm kể từ khi chia tách thành hai
tỉnh Điện Biên và Lai Châu (2004 - 2021), những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân
các dân tộc Điện Biên phấn đấu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng
- an ninh thật đáng ghi nhận và trân trọng. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Bên cạnh những khó khăn, thách thức, cũng cần
phải thấy rằng chúng ta bước vào “năm bản lề” 2021 với nhiều thuận lợi mà trước hết
là môi trường chính trị - xã hội ổn định, đoàn kết nội bộ và sự gắn bó mật thiết giữa
các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong khối đại
đồng. Trong điều kiện cả nước quyết liệt chống dịch Covid-19, giá tiêu dùng leo
thang, nhưng khu vực miền núi nói chung và Điện Biên nói riêng vẫn tiếp tục được
Chính phủ quan tâm đầu tư, tháo gỡ khó khăn nhiều mặt. Hàng loạt các chương trình,
kế hoạch, dự án với nhiều quy mô được khởi động, như: Dự án xây dựng Đền thờ
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đồi F; dự án Nâng cấp, mở rộng cảng hàng không
được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư… đã tạo thêm động lực, khí thế mới để
mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Điện Biên nỗ lực hơn thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ đặt ra.
Trước sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 trong cộng đồng vào tháng 22021, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ kép là vừa chống dịch,
vừa chú trọng phát triển kinh tế, đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tình hình
sản xuất, kinh doanh và đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh ổn định; đời sống vật chất,
tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng
- an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Tổng sản phẩm trên
địa bàn tỉnh (GRDP) ba tháng đầu năm ước đạt 2.765,406 tỷ đồng (tăng 4,41% so với
cùng kỳ năm 2020). Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 299,730 tỷ
đồng (tăng 3,26%); khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 562 tỷ đồng; khu vực dịch
vụ đạt hơn 1.791 tỷ đồng.
Công tác cải cách thủ tục hành chính; gặp mặt, đối thoại tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục được Điện Biên quan tâm thực hiện trên tinh
thần thẳng thắn và quyết liệt, bởi vậy dẫu có khó khăn, có chịu ảnh hưởng do dịch
Covid-19 song Điện Biên vẫn có “sức hút” riêng với nhà đầu tư trong nước và
nước ngoài.
Điện Biên đổi thay từng ngày
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Đến từ huyện biên giới Mường Nhé xa xôi, ông Vàng Giống Chá (74 tuổi, dân
tộc H’Mông) kể: “Mấy năm mới có dịp về thăm thành phố Điện Biên Phủ một lần,
thấy thành phố đổi thay rất nhiều, không biết nói thế nào cho hết lòng mình”. Chỉ tay
vào anh con trai đứng bên cạnh (đang học tại Trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên),
ông Vàng Giống Chá nói thật hồn nhiên: “Cháu nó bảo nơi đây xưa kia là bãi chiến
trường rất nhiều xe tăng, súng đạn, thế mà nay là một thành phố rộng lớn. Nhiều nhà
cao tầng quá, tôi ngửa cổ nhìn mà rơi cả cái mũ trên đầu”...
Mang theo cảm xúc ấy, xuôi theo quốc lộ 279, chúng tôi về bản Noong Nhai
(xã Thanh Xương, huyện Điện Biên) - nơi ghi dấu nỗi đau và những tháng ngày khốc
liệt trong trận chiến 67 năm trước để cảm nhận rõ hơn những đổi thay ở Điện Biên
hôm nay. Ông Lò Văn Inh - người sống sót sau vụ thảm sát trại tập trung Noong Nhai
năm 1954, ngậm ngùi kể: Quá trưa ngày 25-4-1954, từng tốp khu trục (B54) bất ngờ
xuất hiện. Chiếc sau nối chiếc trước, nhằm mục tiêu trại tập trung Noong Nhai cắt
bom. Từ dưới đất, những cột lửa ngùn ngụt bốc lên không trung, khói đen cuồn cuộn
phủ tối một vùng trời. Sau loạt bom sát thương, chúng ném tiếp 12 quả bom na-pan.
Những tiếng nổ chát chúa, rung chuyển cả một góc phía nam lòng chảo Mường
Thanh. Kết thúc cuộc thảm sát, nhiều gia đình ở hai bản Huổi Cánh và Hồng Cúm (xã
Thanh An) không còn một người nào sống sót.
Và hôm nay, trên nền trại tập trung Noong Nhai ngày xưa, bản Noong Nhai đã
được chia tách thành hai bản là Noong Nhai 1 và Noong Nhai 2. Từ chỗ hầu hết số hộ
thuộc diện nghèo, đến nay cả bản Noong Nhai 1 và Noong Nhai 2 không còn hộ nào
nghèo; thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm; lương thực bình quân không
dưới 800 kg/người/năm. Nhiều người dân bản Noong Nhai nói riêng và xã Thanh
Xương nói chung, đã trở thành những điển hình sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng
trên đồng đất quê hương, như gia đình các ông: Lò Văn Inh, Lường Văn Hiêng,
Lường Văn Khíu và Lò Văn Bun... Được sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, người
dân Noong Nhai đang từng bước đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng,
chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, quyết tâm xây dựng cuộc sống mới phồn vinh.
Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ Lê Tiến Dũng cho biết: Chiến
trường Điện Biên Phủ có 49 cứ điểm; hầu hết các cứ điểm này đều nằm trong địa
phận các phường, xã thuộc thành phố, cho nên trong mục tiêu phát triển thành phố
Điện Biên Phủ luôn xác định phát triển kinh tế, văn hóa gắn với phát triển du lịch
lịch sử; bảo tồn di tích lịch sử, di tích chiến trường Điện Biên Phủ làm động lực
phát triển du lịch và kinh tế. Để hoàn thành mục tiêu thành phố Điện Biên Phủ đạt
đô thị loại II, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã xây dựng lộ trình cụ thể. Điểm
nhấn không gian TP Điện Biên Phủ sẽ là sự hình thành khu đô thị bảo tồn quần thể
di tích lịch sử Điện Biên Phủ, kết nối một cách hài hòa với cánh đồng lòng chảo
Mường Thanh, được đan xen bởi những bản làng văn hóa truyền thống của đồng
bào các dân tộc, các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lý thú. Quần thể di tích trên
địa bàn thành phố sẽ được bảo tồn, không bị xâm hại, phá vỡ bởi không gian kiến
trúc các công trình phúc lợi, dân sinh. Trước mắt, các di tích trên địa bàn thành phố
được chỉnh trang, bảo đảm hài hòa với cảnh quan chung quanh và yêu cầu phát huy
giá trị, ý nghĩa lịch sử của di tích. Và cùng với cánh đồng Mường Thanh, kiến trúc
đô thị của TP Điện Biên Phủ sẽ tạo được dấu ấn riêng với nét đặc trưng du lịch lịch
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sử - văn hóa - sinh thái. Từ thực tế phát triển và dự kiến quy hoạch cho thấy, thành
phố Điện Biên Phủ đang hướng tới là một đô thị văn minh, hiện đại mang đậm bản
sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư, góp phần nâng cao
vị thế của Điện Biên trong tiến trình hội nhập.
Nỗ lực để Điện Biên phát triển nhanh, bền vững
Mừng với thành quả Điện Biên đạt được, song để thực hiện thắng lợi mục tiêu
Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “quyết tâm đưa
Ðiện Biên phát triển nhanh và bền vững”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã đề ra
các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh Ðiện Biên
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chất lượng cao nhất, làm cơ sở,
nền tảng để phát triển bền vững. Ðồng thời, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ,
quyết liệt ba khâu đột phá chiến lược mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh đã đề ra.
Trong đó, Điện Biên tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển hệ thống
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, trọng tâm là:
Triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Ðiện Biên; các dự
án hạ tầng du lịch; Ðề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia
đặc biệt Chiến trường Ðiện Biên Phủ; các dự án giao thông kết nối các địa phương
trong tỉnh và với các tỉnh lân cận. Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội tại TP Ðiện Biên Phủ,
nhất là Dự án đường 60 m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng dọc sông Nậm
Rốm, các tuyến đường kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế
động lực dọc trục quốc lộ 279 và quốc lộ 12. Ðồng thời, tập trung nguồn lực từ các
chương trình mục tiêu quốc gia và Ðề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 để đầu tư cơ sở hạ tầng
cho các địa bàn vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước giải quyết
các vấn đề xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.
007. Phương Nguyên/ Tổ giám sát cộng đồng chống Covid-19// Đại đoàn kết.- Số
150.- Ngày 30/5/2021 - Tr.4
Nhiều ngày qua, hàng trăm người ở các tổ giám sát phòng chống dịch
Covid-19 tại tỉnh Điện Biên đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giám sát số lượng
người ra, vào địa phương, báo cáo kịp thời đến chính quyền và cơ quan chức
năng, góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Bà con là tai mắt chống dịch
Với một địa bàn rộng lớn, lại là địa phương tiếp giáp với nhiều đường biên,
mốc giới của nước láng giềng. Đứng trước những nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập
vào bất cứ lúc nào, huyện Mường Ảng đã có cách làm của riêng mình để giúp địa
phương ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do UBND
tỉnh Điện Biên tổ chức, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng - ông Nguyễn Hữu Hiệp
cho biết, bí quyết để địa phương thực hiện tốt việc truy vết đó là kích hoạt trở lại các
tổ giám sát Covid-19 tại các thôn, bản.
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“Tại mỗi địa bàn dân cư, tổ giám sát Covid-19 hoạt động rất hiệu quả, làm việc
có trách nhiệm dù không có một đồng tiền công hay đồng tiền thưởng. Không ai khác
mà chính người tại bản nắm rõ thực trạng công dân, nắm rõ số người đi và ở trong
từng gia đình. Cho nên khi đội quân này gõ từng nhà thì con số chính xác và lịch
trình đi về của từng người cũng chính xác đến từng phút”, ông Hiệp nói.
Những ngày này, huyện Nậm Pồ cũng đã xuất hiện các ca bệnh Covid-19
nhưng công tác truy vết, khoanh vùng được thực hiện triệt để với tốc độ khẩn trương.
Chủ tịch UBND huyện biên giới Nậm Pồ - ông Bùi Văn Luyện, cho biết, tuyến biên
giới Việt Nam - Lào thuộc địa phận huyện Nậm Pồ dài 127 km, hiện bộ đội biên
phòng duy trì hoạt động của 22 tổ chốt cố định và lưu động tuần tra, kiểm soát ngăn
chặn người vượt biên, nhập cảnh trái phép.
Thời gian qua, hoạt động của các tổ, chốt này rất hiệu quả, song trong kết quả
chung phải khẳng định có sự hỗ trợ, góp sức trách nhiệm của thành viên các tổ giám
sát cộng đồng thôn, bản. Chính bà con là tai, là mắt, nắm tình hình mọi mặt từng gia
đình cho nên nhà nào có dự định gì bà con đều nắm rõ và thông tin kịp thời đến bộ
đội biên phòng và chính quyền địa phương. Do vậy, dù địa hình khó khăn, chia cắt
song hàng nghìn người đi từ khắp nơi về Nậm Pồ đều được cập nhật, đưa đi cách ly
đúng quy định.
Nhân rộng mô hình
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đợt dịch lần này, UBND hai huyện
Mường Ảng, Nậm Pồ đã chỉ đạo kích hoạt trở lại hoạt động tổ giám sát cộng đồng
thôn, bản và đề nghị UBND các xã phải hết sức quan tâm động viên lực lượng này.
Theo tinh thần đó, 100% thôn, bản với 121 tổ giám sát Covid-19 tại cộng đồng của
huyện Nậm Pồ đã được kích hoạt trở lại. Huyện Mường Ảng cũng thành lập 118 tổ
tại 118 bản trong toàn huyện.
Từ khi thành lập đến nay, các tổ giám sát cộng đồng tại các địa phương đã đi
điều tra, rà soát các trường hợp F1, F2, F3 và các trường hợp đi công tác, làm ăn xa,
đi học tập, du lịch các tỉnh thành trong nước, nước ngoài trở về địa phương; đồng thời
thông báo, vận động những người đã trở về địa phương khai báo y tế; giám sát công
dân thuộc đối tượng cách ly tại nhà; hàng ngày báo cáo ban chỉ đạo xã tình hình công
dân đi, về địa bàn và thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế.
Trực tiếp chỉ đạo, làm việc cùng các thành viên tổ giám sát cộng đồng, bà
Lường Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng hiểu về
những khó nhọc, sự nỗ lực của các thành viên trong tổ. Đặc biệt, khi địa phương xuất
hiện các ca F, các thành viên trong tổ giám sát như con thoi cứ mải miết truy vết, cập
nhật danh sách người từ khắp nơi đi về.
Chia sẻ công việc hàng ngày của tổ giám sát cộng đồng, ông Quàng Văn Cá, Bí
thư Chi bộ bản Tọ Cuông, Tổ trưởng tổ giám sát bản Tọ Cuông, xã Ẳng Tở cho biết,
ông cùng các thành viên trong tổ đến từng nhà trong bản điều tra nhân khẩu, nắm địa
điểm làm việc, lịch trở về của từng người. Từ thông tin tổ giám sát bản Tọ Cuông
cung cấp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid xã đã báo cáo huyện lên phương án
phòng dịch.
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“Không những thế, các thành viên tổ giám sát trong bản còn phân nhau trực
gác trên các đường ra vào bản để đảm bảo không người nào vào bản mà tổ giám sát
không biết. Mặc dù công việc vất vả nhưng chúng tôi vui vì góp phần “đuổi” được
con Covid khỏi cộng đồng”, ông Cá cho biết.
Những ngày này, tại huyện Tuần Giáo công tác phòng dịch cũng được đặc biệt
quan tâm. Ông Giàng A Dơ -Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
Tuần Giáo cho biết, MTTQ huyện đã tích cực, chủ động ban hành các văn bản hướng
dẫn MTTQ các xã, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tập trung giám sát
công tác phòng dịch, đặc biệt là những người đi từ nơi khác về địa phương.
Đồng thời, huyện cũng có văn bản kích hoạt trở lại hoạt động của các tổ giám
sát phòng, chống Covid-19 tại địa bàn dân cư, lên các phương án phòng dịch khác
nhau để người dân chủ động thực hiện khi cần thiết. Các tổ giám sát không chế độ,
không một đồng công, thưởng nhưng vì trách nhiệm, vì sự an toàn cho bà con dân
bản mà các thành viên tổ giám sát cộng đồng đã âm thầm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”
mang lại sự bình yên cho nhân dân.
Theo ông Lò Văn Mừng, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Điện Biên, việc kích hoạt và thành lập các tổ giám sát Covid-19 tại cộng
đồng là việc làm cần thiết đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, tránh sự lây lan ra cộng đồng. Tổ giám sát thực sự là cánh tay
đắc lực, sâu sát địa bàn dân cư, giúp chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu
quả công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các tổ giám sát
Covid-19 tại cộng đồng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ
với các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần cùng các cấp, ngành và
toàn xã hội kiểm soát kịp thời và sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
Những ngày qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận ủng hộ phòng
chống dịch Covid-19 từ nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân. Ông Lò Văn Mừng Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi lời
cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, cơ quan,
doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ cả về vật chất, tinh thần cho công tác phòng
chống dịch. Số tiền cũng như các nhu yếu phẩm sau khi tiếp nhận sẽ được Ủy ban
MTTQ tỉnh quản lý và hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích trong công tác phòng
chống dịch Covid-19.
008. Tường Dũng/ Tăng cường cán bộ, chiến sĩ lên tuyến biên giới phòng, chống
dịch Covid-19// Quân khu 2.- Số 1136 kỳ 2 tháng 5/2021.- Ngày 13/5/2021 - Tr.2
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội
nghị công bố Quyết định, quán triệt giao nhiệm vụ, tập huấn cho lực lượng phối
thuộc thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống
dịch Covid-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung đoàn 82 và Bộ
CHQS tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 90 HSQ CS phối thuộc cho các đồn biên
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phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên
giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trên các
tuyến biên giới giáp nước Bạn Lào.
Quán triệt, giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh
Điện Biên yêu cầu, các chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm
kỷ luật, pháp luật và quy định của đơn vị; xác định tốt nhiệm vụ, an tâm tư tưởng, đoàn
kết, gương mẫu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ngay sau khi tiếp nhận, giao nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên tổ
chức hành quân và tiến hành bàn giao, tiếp nhận quân số với các tổ, chốt chặt chẽ,
đảm bảo an toàn.
009. PHẠM KIÊN và MẮN ON/ Ghi từ điểm nóng Si Pa Phìn// Quân đội nhân
dân cuối tuần.- Số 1326.- Ngày 30/5/2021 - Tr.3
Ở biên giới giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, quanh năm mây
mù bao phủ, người dân xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) chẳng mấy ai
nghĩ có một ngày lại trở thành “tâm dịch” Covid-19. Cuộc sống đảo lộn. Khó
khăn càng thêm chồng chất khi dịch bệnh đang lây lan, ca bệnh đầu tiên vẫn
chưa tìm ra nguồn lây. Vậy nhưng trong gian khó, người dân huyện Nậm Pồ vẫn
vững tin vượt qua đại dịch bởi sự chung tay của cả hệ thống chính trị tỉnh Điện
Biên và nhân dân cả nước...
Cuộc họp khẩn trước giờ G
Sáng 7-5, đúng dịp kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, không khí
thời chiến dường như bao trùm lên toàn thành phố vốn dĩ tưng bừng, náo nhiệt trong
ngày lịch sử trọng đại này. 10 giờ trưa, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
vẫn cửa đóng then cài. Một nữ nhân viên bảo tàng dán vội tờ thông báo hoãn mở cửa
đón du khách thăm quan bức tranh Panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ". Tôi kịp
nhận ra những gương mặt căng thẳng, vội vã của các cán bộ bảo tàng nơi đây.
Anh bạn đồng nghiệp ghé tai tôi: “Hình như Điện Biên có ca lây nhiễm Covid19 trong cộng đồng...”. Đúng 12 giờ 45 phút cùng ngày, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức
họp khẩn. Không khí căng thẳng bao trùm cả hội trường. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn
Thắng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị báo cáo khẩn tình hình dịch bệnh. Điện Biên
chính thức thông báo có ca nhiễm đầu tiên trong đợt dịch thứ hai trên địa bàn tỉnh.
Ngay trong đêm, hơn 100 F1 được truy vết; cả khu dân cư gần 100 hộ dân ở xã
Thanh Xương bị phong tỏa...
Tình hình đang được kiểm soát thì bất ngờ bệnh nhân mang mã số BN 3758,
công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) tiểu học Tân Phong ở xã Si Pa
Phìn, huyện Nậm Pồ lại được phát hiện. Bệnh nhân đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người
và tham gia cả sự kiện liên hoan đến 25 người, trong đó có nhiều lãnh đạo xã.
Tối 15-5, cuộc họp trực tuyến khẩn giữa Ban chỉ đạo phòng, chống dịch (PCD)
Covid-19 tỉnh Điện Biên với huyện Nậm Pồ kéo dài đến hơn 22 giờ, với nhiều nội
dung quan trọng, cấp bách. Không giấu nổi vẻ mệt mỏi, đồng chí Lê Thành Đô, Phó
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bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu: "Tình hình dịch bệnh tại xã
Si Pa Phìn đang rất phức tạp, dự báo có khả năng tăng lên, trên cả địa bàn lân cận.
Hơn lúc nào hết phải tập trung nguồn lực cao nhất để chống dịch Covid-19!".
Trắng đêm dập dịch ở Si Pa Phìn
Si Pa Phìn có hơn 1.100 hộ dân với gần 6.000 nhân khẩu, đa số là người dân
tộc Mông. Đời sống dân bản đặc biệt khó khăn. Dịch bệnh ập xuống khiến tất cả đều
bị động, bất ngờ. Toàn bộ xã Si Pa Phìn bị cách ly, phong tỏa. Hơn 200 em học sinh
bỗng chốc thành F1 buộc phải cách ly tập trung. Người dân hoang mang, lo lắng,
thậm chí chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, huyện Nậm Pồ thành lập các
tổ công tác, trực tiếp xuống xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCD. Các tổ đến từng bản
tuyên truyền cho dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp, giải pháp, các quy định
về PCD. Trên Quốc lộ 4H, đoạn qua Nậm Pồ, lực lượng chức năng lập 6 tổ chốt
chặn, gồm: Cán bộ y tế, công an, quân sự, có nhiệm vụ hướng dẫn người dân thực
hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt; sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách bảo
đảm theo quy định. Huyện duy trì nghiêm 12 tổ chốt chặn cố định trên biên giới, 6 tổ
kiểm soát cơ động PCD Covid-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.
Những ngày đầu tiên có mặt tại “tâm dịch” Si Pa Phìn để chỉ đạo công tác
PCD, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhận định: “Quan trọng
nhất lúc này là công tác khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm!”. Đó cũng là
chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại Văn bản số 1416 ngày 17-5 về thực hiện một số
biện pháp cấp bách để chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế cử ngay các đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh (CDC) vào điều tra, xác minh lịch trình, những người tiếp xúc gần, lấy mẫu xét
nghiệm. Ông Hoàng Xuân Chiến, Phó giám đốc CDC tỉnh Điện Biên chia sẻ: "Những
ngày qua, gần 100 cán bộ y tế đã làm việc hết công suất, cả ngày lẫn đêm, trong điều
kiện sinh hoạt thiếu thốn, vất vả. Cao điểm như ngày 15-5 đã truy vết được 431 F1
liên quan tới 3 ca bệnh (3758, 3837, 3838) ở Si Pa Phìn... Chạy đua với thời gian,
mỗi người làm việc bằng hai, bằng ba bình thường nhưng vẫn không xuể. Hàng trăm
học sinh trên địa bàn xã dù đã được xác định là F1 song thời điểm đó vẫn chưa được
lấy mẫu hết, nhiều gia đình học sinh sống ở xa, địa bàn rộng, rất khó truy vết... ".
Nậm Pồ không đơn độc
“Huyện Nậm Pồ không đơn độc trong cuộc chiến với dịch Covid-19. Bởi,
trong khó khăn, hoạn nạn đã nhận được sự sẻ chia, đùm bọc của đồng bào cả nước”.
Đó là những dòng viết vội vàng của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó bí thư Thường trực,
Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ trên trang cá nhân từ "tâm dịch" Si Pa Phìn.
Tại khu cách ly xã Phìn Hồ, nơi cách ly tập trung cho toàn bộ học sinh Trường
Phổ thông DTBT tiểu học Tân Phong, huyện đã cử 40 thầy giáo, cô giáo (được test
SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính) cùng ở lại chăm sóc các em trong những ngày
cách ly. Cô giáo Lò Thị Thơm tâm sự: “Các em học sinh cũng như con mình vậy,
thương các em hơn vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Hơn lúc nào hết phải thật
sự chia sẻ giúp nhau vượt qua dịch bệnh”. Nhiều ngày qua, lực lượng dân quân tự vệ,
đoàn viên, thanh niên và nhân dân cũng đến tham gia nấu nướng phục vụ hậu cần ở
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các khu cách ly. Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 379 (Quân khu 2) huy động phương tiện
vận chuyển vật chất, thực phẩm cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn; cử 25 cán
bộ trực tiếp tham gia hỗ trợ tại khu cách ly.
Giữa tháng 5, trời Điện Biên oi bức, nóng nực, nhưng hàng chục người dân tại
Nhà hàng Gà tươi Mạnh Hoạch 34 ở TP Điện Biên Phủ vẫn tất bật nấu nướng, để kịp
thời chuyển các suất cơm tới các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch. Từ ngày
16-5 đến nay, mỗi ngày, nhà hàng nấu khoảng 130 suất cơm với các món ăn đầy đủ
dinh dưỡng để chung sức chống dịch với lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu.
Hay, với mong muốn được đóng góp vào cuộc chiến chống dịch Covid-19, em
Nguyễn Thùy Anh, lớp 11C, Trường THPT Lương Thế Vinh (TP Điện Biên Phủ) đã
gửi số tiền tiết kiệm 5 triệu đồng của mình hỗ trợ huyện Nậm Pồ. Đó là tất cả số tiền
em được mừng tuổi trong dịp Tết và tiền ăn sáng hằng ngày.
Để bảo đảm các khu cách ly cho công dân, ngay trong đêm 17-5, hàng chục
cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban CHQS TP Điện Biên Phủ khẩn trương thiết lập khu cách
ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên để đón công dân. Cùng lúc đó, thầy cô và
hơn 200 sinh viên nhà trường khẩn trương thu dọn đồ dùng cá nhân, vệ sinh phòng ở
ký túc xá để nhường lại chỗ ở cho công dân.
Những ngày qua, để chia sẻ khó khăn với huyện Nậm Pồ trong PCD Covid-19,
các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã trao gửi hàng trăm món quà là những
vật phẩm thiết yếu, vật tư y tế và tiền mặt để hỗ trợ công tác PCD. Đây là nghĩa cử
cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái của nhân dân cả nước nhằm tiếp thêm
động lực để huyện Nậm Pồ cũng như tỉnh Điện Biên chiến thắng đại dịch Covid-19.
010. T.K/ Rưng rưng 2 “chiến binh áo trắng” với giấc ngủ vội trên lề đường//
Thanh niên.- Số 141.- Ngày 21/5/2021 - Tr.8
Hình ảnh hai nam thanh niên mặc trang phục bảo hộ y tế nằm trên vỉa hè
bên cạnh một chiếc xe công vụ lúc tờ mờ sáng nhận được “bão tim” của cư dân
mạng xã hội vì “quá thương, quá khâm phục” những chiến binh chống Covid-19.
Được biết, khoảnh khắc xúc động này được ông Nguyễn Hữu Sơn (65 tuổi,
P.Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) ghi lại lúc hơn 4 giờ sáng 18.5,
khi đang chạy bộ buổi sáng. Ngay lập tức, nhiều người, đặc biệt là các y bác sĩ, gửi
lời cảm ơn tới ông vì đã chia sẻ hình ảnh rất xúc động cho thấy nỗi vất vả của cán bộ
y tế trong lúc dịch Covid-19 hoành hành.
Chợp mắt 15 phút rồi đi tiếp
Ông Sơn nhớ lại, vừa ra khỏi cổng nhà thì “giật thót tim” vì cách chừng 50m
có người mặc đồ trắng kín mít đang nằm bất động. Ban đầu ông hoảng hốt vì nghĩ có
người ngất xỉu trong đêm, thậm chí ám ảnh hình ảnh dịch Covid-19 bên Ấn Độ...
Định thần nhìn kỹ, người đàn ông mới lẩm bẩm: “À đây là bộ quần áo bảo hộ chứ
không phải như mình nghĩ”.
“Tôi thấy họ ngủ một cách ngon lành, có lẽ các anh đã quá mệt rồi. Trông rất
thương, thấy vậy tôi mới quay vào nhà lấy điện thoại ra để chụp”, ông xót xa nói.
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Sau đó, ông Sơn tiến tới và lay một người, phải một lúc sau thì người này mới
tỉnh dậy. Ông hỏi các anh có sao không và có cần giúp đỡ gì không, họ chỉ bảo
“Không ạ” và giải thích: “Chúng cháu tham gia chống dịch ở H.Nậm Pồ (tỉnh Điện
Biên), trên đường trở ra thì mệt quá. Chúng cháu chỉ cần ngủ khoảng 15 phút thì lại
đi tiếp được thôi ạ”.
Nghe vậy, người đàn ông lớn tuổi cay cay khóe mắt, chào tạm biệt hai “chiến
sĩ áo trắng” với câu nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền, thôi các anh nghỉ chút đi”. Ông bày
tỏ mong muốn: “Tôi chỉ mong tất cả mọi người thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y
tế, mỗi người ý thức một chút thì mới nhanh chóng dập dịch được”.
Bức thư đặc biệt
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, một trong hai người trong bức ảnh trên là anh
Trương Công Thân (33 tuổi, H.Mường Chà, tỉnh Điện Biên). Công việc ngày thường
của anh là lái xe cho Trung tâm y tế H.Mường Chà. Hơn 10 ngày trước, anh Thân
được điều động đến xã Si Pa Phìn (H.Nậm Pồ) để hỗ trợ công tác phòng chống dịch
Covid-19 ở đây.
Anh Thân chia sẻ: “1 giờ sáng 18.5, tôi và một cán bộ y tế khác chuyển bệnh
nhân dương tính về tuyến trên cách H.Nậm Pồ khoảng 90 km. Trên đường quay trở
lại do thấy còn xa nên mới ngủ một chút cho tỉnh táo rồi đi tiếp. Trong xe nồng nặc
mùi hóa chất khử khuẩn nên không ngủ được”.
Theo website của CDC Điện Biên, xã Si Pa Phìn hiện đang là tâm dịch Covid19 của tỉnh với 31 bệnh nhân và chùm ca nhiễm được phát hiện trong những ngày
qua. “Nhìn thấy biển số xe tôi nhận ra ngay vì đó là xe cứu thương của trung tâm hai
vợ chồng công tác. Tôi không biết diễn tả cảm xúc thế nào, lúc ấy chỉ biết khóc thôi
vì hôm đó cũng là sinh nhật của chồng. Con trai học lớp 2 ở nhà còn viết thư chúc
mừng sinh nhật và động viên bố cố lên, ở nhà đã có con thay bố chăm sóc mẹ và em”,
chị Bùi Thị Thùy Trang (32 tuổi, vợ anh Thân) xúc động nói.
Khi nhận được thư của con trai mừng sinh nhật, anh Thân cảm thấy được an ủi
và có thêm nhiều động lực để tiếp tục chiến đấu. Còn cư dân mạng thì “bão tim” với
nhiều lời chúc dành cho hai anh cũng như đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch
ở các nơi.
011. Thu Trang/ Tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ, viên chức liên quan đến chùm
ca mắc COVID-19// Công an nhân dân.- Số 5772.- Ngày 17/5/2021 - Tr.4
Ngày 15-5, UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã ban hành các Quyết
định 633, 635, 636 về việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ vi phạm các quy định
về phòng, chống dịch COVID-19 gồm: bà Phạm Thị Mỹ Hạnh (tức bệnh nhân 3758,
viên chức kế toán Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Tân Phong, xã Si Pa
Phìn, huyện Nậm Pồ) để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật về vi phạm các quy
định về phòng, chống dịch COVID-19 để dịch bệnh lây lan; bà Nguyễn Thị Hoa, Phó
Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Tân Phong, để
kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan đã chủ quan
không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; ông Vàng
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Văn Lập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Si Pa Phìn, huyện
Nậm Pồ, để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật do lơ là, mất cảnh giác; không
tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để dịch bệnh lây lan. Thời
gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 15-5.
Trước đó, ngày 14-5, huyện Nậm Pồ ghi nhận chùm ca mắc COVID-19 là các
bệnh nhân 3758, 3837 và 3838, cùng công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.
Mặc dù cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên cũng như huyện Nậm Pồ đã quán
triệt nghiêm việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Tuy nhiên qua công tác truy vết lịch sử tiếp xúc của các bệnh nhân cho thấy, Ban
Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Tân Phong chưa thực hiện
đúng quy định về các biện pháp phòng, chống dịch.
Cụ thể cả 3 trường hợp bệnh nhân 3758, 3837, 3838 trong buổi tối 5-5 (từ
19h-21h) đã tham gia liên hoan Chi bộ tại nhà chị N.T. T. (bản Tân Phong, xã Si Pa
Phìn), tiếp xúc khoảng 25 người, trong đó có Phó Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn.
012. BÍCH HẠNH / Hàng loạt sai phạm tại dự án nhà ở Tân Thanh// Nhân dân.Số 23937.- Ngày 9/5/2021 - Tr.2
Khu nhà ở Tân Thanh là một trong những dự án (DA) nhà ở thương mại
đầu tiên được triển khai tại tỉnh Điện Biên, nhận được sự quan tâm chỉ đạo hết
sức chặt chẽ của lãnh đạo tỉnh ngay từ khi đề xuất chủ trương đầu tư. Tỉnh đã
ban hành nhiều cơ chế, chính sách, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thường xuyên
tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên, thay vì hoàn thành như cam kết, đến đầu tháng 5,
DA vẫn bộc lộ hàng loạt vướng mắc về thủ tục, tiến độ ì ạch và nhất là sai phạm
nghiêm trọng trong huy động vốn,…
Tiến độ chậm, gọi vốn nhanh
Dự án khu nhà ở Tân Thanh do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và công
nghệ môi trường tỉnh Điện Biên đề xuất đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư
ngày 17-10-2013 bằng Quyết định số 826/QĐ-UBND. Đến ngày 10-5-2016, DA
được UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh chủ trương đầu tư. DA triển khai theo hình
thức đầu tư trực tiếp, tổng diện tích sử dụng đất hơn 49 nghìn m2, xây dựng mới đồng
bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình kiến trúc đáp ứng quy mô số
dân hơn 800 người. Trong đó, hệ thống công trình kiến trúc có mục đích khai thác
thương mại, gồm 32 lô đất ở tái định cư, 132 lô nhà ở liền kề, 19 lô biệt thự nhà vườn
loại 200 m2 và 16 lô biệt thự nhà vườn loại 150 m 2,... DA được chia thành hai giai
đoạn, giai đoạn 1 bắt đầu từ khi được chấp thuận đến năm 2018, chủ đầu tư (CĐT)
phải hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn 2 từ năm 2018 đến
quý II-2020, hoàn thành đầu tư xây dựng công trình kiến trúc. Tuy nhiên, đến cuối
năm 2020, DA mới cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 (chậm 24 tháng); phần hạ
tầng kiến trúc thuộc giai đoạn 2 chưa được triển khai.
Theo Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 17-10-2013 của UBND tỉnh Điện
Biên, sau khi được đối trừ các chi phí đầu tư hạ tầng và bố trí tái định cư, CĐT phải
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nộp tiền sử dụng đất của DA vào ngân sách nhà nước thành hai lần và thực hiện theo
cơ chế, chính sách thu hồi đất, giao đất, nộp tiền sử dụng đất được UBND tỉnh phê
duyệt. Thời điểm DA được chấp thuận (năm 2013), cơ quan chức năng tạm tính giá
trị tiền sử dụng đất mà CĐT phải nộp là hơn 4,52 tỷ đồng nhưng mãi đến năm 2017,
khi Chi cục Thuế TP Điện Biên Phủ phải ra thông báo thì CĐT mới nộp vào ngân
sách hơn 2,67 tỷ đồng.
Trái ngược với tiến độ triển khai DA, ngược với tiến độ thực hiện nghĩa vụ tài
chính, tiến độ huy động vốn được CĐT tiến hành rất… khẩn trương. Tại thời điểm
tháng 12-2020, CĐT đã huy động vốn được hơn 251,3 tỷ đồng (chiếm hơn 72% tổng
vốn đầu tư toàn DA) của các tổ chức, cá nhân thông qua hình thức ký các hợp đồng
tín dụng, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh và thậm chí CĐT sử dụng diện tích được
giao thực hiện DA làm tài sản tham gia góp vốn, bảo đảm thế chấp trong các hợp
đồng ký kết với đối tác khác.
Trong quá trình huy động vốn, CĐT còn ủy quyền cho Công ty cổ phần Đầu tư
thương mại, dịch vụ tài nguyên huy động vốn cho DA; để đơn vị này được ủy quyền
ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng cá nhân, là vi phạm quy định của
Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
Chưa được cấp phép xây dựng
Mới đây đoàn thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh Điện Biên đã phát hiện nhiều vi
phạm tại DA này, ở các khâu: lập, thẩm định chấp thuận đầu tư DA; lập, thẩm định
điều chỉnh chủ trương đầu tư DA,…; việc xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư, giấy phép xây dựng đối với DA của cơ quan chức năng cũng không đúng quy
định. Đến nay, mặc dù đã hết hạn thực hiện, DA vẫn chưa được cấp giấy phép xây
dựng. Chỉ rõ những khiếm khuyết trong khâu lập DA của CĐT, cụ thể là hồ sơ thiết
kế có nhiều thiếu sót, đoàn thanh tra nêu rõ, DA không có thiết kế và thẩm duyệt
phòng cháy, chữa cháy; không có bản vẽ thiết kế cơ sở đối với công trình nhà ở, công
cộng và thương mại theo nội dung đầu tư của DA; thiết kế bản vẽ san nền, cốt san
nền nhiều vị trí không hợp lý, không phù hợp quy hoạch tổng mặt bằng DA,… Điều
đáng nói là, khi CĐT trình, các cơ quan chức năng của tỉnh vẫn thẩm định, xem xét
đánh giá. Khâu thẩm định, xác định điều kiện, năng lực của CĐT về nguồn vốn chủ
sở hữu, vốn pháp định cũng chưa thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng
theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định
153/2007/NĐ-CP ngày 15-10-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Kinh doanh bất động sản. Việc tiếp nhận, thẩm định cấp giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên; việc xác định DA thuộc
đối tượng được miễn giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cũng
không đúng quy định cho nên mặc dù đã khởi công nhiều năm, DA vẫn chưa được
cấp phép xây dựng. Khâu thẩm định, chấp thuận một số nội dung chi phí không có
căn cứ xác định giá trị, khiến chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư DA tăng so với
phương án được duyệt lên đến hơn 16,9 tỷ đồng; chi phí vận chuyển đổ thải đất đá
được chấp thuận một cách thiếu căn cứ với giá trị gần 37 tỷ đồng,...
Cùng với việc chỉ rõ khiếm khuyết, sai phạm tại DA khu nhà ở Tân Thanh,
Thanh tra tỉnh Điện Biên làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan từ phía CĐT và
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các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và
UBND thành phố Điện Biên Phủ. Công tác phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ của các sở, ngành và UBND thành phố Điện Biên Phủ chưa chặt chẽ, quyết
liệt; một số nội dung chưa được xem xét, đánh giá đầy đủ, toàn diện theo quy định
của pháp luật và còn có biểu hiện buông lỏng quản lý, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến những
khuyết điểm, vi phạm tại DA khu nhà ở Tân Thanh, UBND tỉnh Điện Biên cần vào
cuộc chỉ đạo, làm rõ việc có hay không sự xuê xoa, ưu ái cho CĐT, xác định trách
nhiệm tập thể, cá nhân trong việc buông lỏng quản lý, dễ dãi để DA xảy ra vi phạm
trong một thời gian dài. Một dự án lớn, phù hợp chủ trương đầu tư đưa TP Điện Biên
Phủ trở thành đô thị du lịch, trước hết là nâng cấp thành đô thị loại II, nhưng lại triển
khai một cách tùy tiện, bê trễ, bất chấp quy định của Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh
bất động sản và các quy định của pháp luật là điều không thể chấp nhận được!
013. Ngọc Tuấn/ Điện Biên: Ai đứng sau dự án Khu nhà ở Tân Thanh?// Trích
nguồn báo Giáo dục và thời đại.- Số 113.- Ngày 12/5/2021 - Tr.13
Dự án Khu nhà ở Tân Thanh (TP Điện Biên Phủ) chậm tiến độ đã gần 1 năm
và đang trong tình trạng nham nhở như chuột gặm. Không ít phụ huynh đã trót “ném”
tiền vào dự án “kiểu mẫu” này.
“Nói như rồng leo”
Dự án Khu nhà ở Tân Thanh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ môi
trường (Cty.ĐT&CNMT) tỉnh Điện Biên đề xuất đầu tư. Nó được UBND tỉnh Điện
Biên phê duyệt, chấp thuận đầu tư dự án tại Quyết định 826/QĐ-UBND ngày 17/10/
2013. Dự án được điều chỉnh tại Quyết định 634 ngày 10/5/2016. Hình thức triển
khai là đầu tư trực tiếp, xây dựng mới với tổng diện tích sử dụng đất là 49.120m2.
Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công
trình kiến trúc với quy mô dân số 804 người. Trong đó, hệ thống các công trình kiến
trúc có mục đích khai thác thương mại gồm: Đất tái định cư: 32 lô; nhà ở liền kề: 132
lô; biệt thự nhà vườn loại 200m2: 19 lô; biệt thự nhà vườn loại 150m2: 16 lô.
Dự án sau khi điều chỉnh có tổng mức đầu tư là: Hơn 342 tỷ đồng, được sử
dụng từ các nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay và huy động hợp pháp khác.
Theo phân kỳ, dự án trên được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Đầu tư xây
dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thành trong năm 2018. Giai đoạn 2: Đầu tư xây
dựng công trình kiến trúc và được hoàn thành vào quý II/2020.
Từ tháng 8/2016, khi triển khai dự án này, nhà đầu tư đã “vẽ” ra viễn cảnh vô
cùng tốt đẹp của tương lai sau 4 năm đầu tư. Đó là “một khu đô thị kiểu mới với quy
hoạch hiện đại như Bông hoa Ban giữa vùng đất lịch sử mà nhụy hoa là khu trung
tâm, còn những cánh hoa là khu bảo tàng lịch sử - văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng và
vành đai cây xanh, vùng bảo tồn kiến trúc không gian truyền thống của đồng bào dân
tộc Thái… là hình ảnh của thành phố Điện Biên Phủ - thủ phủ của tỉnh miền núi biên
giới Điện Biên trong tương lai gần”.
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Quá trình triển khai nhà đầu tư đã được cơ quan chức năng thanh, kiểm tra và
chỉ ra những tồn tại, hạn chế. UBND tỉnh Điện Biên cũng ban hành các văn bản chỉ
đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, song việc triển khai vẫn hết sức “trầy trật”. Đến
nay, mới cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, chưa triển khai đầu tư xây dựng giai
đoạn 2 theo tiến độ được chấp thuận.Dự án nhà ở Tân Thanh được đầu tư nằm trong
chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm
2030. Nó cũng nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 2020 đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt.
Các danh mục công trình, dự án sử dụng đất thuộc Quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Điện
Biên Phủ được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 208 ngày 1/4/2014.
Vị trí, địa điểm xây dựng dự án được UBND tỉnh Điện Biên thống nhất lựa
chọn và cấp phép cho Cty.ĐT&CNMT tỉnh Điện Biên lập quy hoạch chi tiết. Các thủ
tục pháp lý tiếp theo cũng được các sở, ngành phối hợp triển khai. Thế nhưng, rất
nhiều sai phạm vẫn cứ xảy ra liên quan đến chủ đầu tư lẫn các sở, ngành chuyên môn.
Bê bết sai phạm…
Ngày 19/9/2016, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã ban hành Quyết định
1275 điều chỉnh quy hoạch cục bộ dự án. Quyết định trên được cho là phù hợp với
tình hình thực tế tại địa phương. Song, chính điều này đã làm thay đổi phạm vi, quy
mô của dự án, tăng diện tích sử dụng đất so với giấy phép quy hoạch và chấp thuận
đầu tư của UBND tỉnh.
Vì chưa được UBND tỉnh cấp phép nên khi dự án tiếp tục triển khai theo
phương án điều chỉnh đã trái với quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và
Nghị định 37/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch
đô thị.
Trong quá trình lập, thẩm định, chấp thuận đầu tư dự án, các sở chuyên ngành
được UBND tỉnh Điện Biên giao đã có dấu hiệu lỏng lẻo. Ở khâu này, không ít nội
dung chưa được các cơ quan thẩm định đánh giá đầy đủ, chặt chẽ theo đúng thẩm
quyền và chưa tuân thủ các quy định của pháp luật.
Có thể kể đến là việc thẩm định, đánh giá xác định điều kiện, năng lực của chủ
đầu tư về nguồn vốn chủ sở hữu, vốn pháp định chưa đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo tuân
thủ đúng theo quy định của Nghị định 11/2013 và Nghị định 153/2007 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
Hay như dự án sử dụng nguồn thu của ngân sách địa phương thông qua giá trị
tiền sử dụng đất để đối trừ chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thế nhưng, trong
quá trình thẩm định, xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ
quan chuyên môn đã chưa phản ánh đầy đủ, chính xác. Điều đó dẫn đến những vướng
mắc trong việc áp dụng các quy định trong quản lý đầu tư, đấu thầu, kiểm soát phần
chi phí được đối trừ của dự án.
Ngoài ra, trong quá trình lập hồ sơ thiết kế dự án đã bộc lộ nhiều thiếu sót.
Song những thiếu sót này lại chưa được cơ quan thẩm định xem xét, đánh giá đầy đủ.
Đơn cử như: Không có thiết kế và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cho công trình.
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Không có bản vẽ thiết kế cơ sở đối với công trình nhà ở, công cộng và dịch vụ
thương mại theo nội dung đầu tư.
Chủ đầu tư còn không phân cấp các hạng mục công trình xây dựng phục vụ
công tác quản lý Nhà nước theo quy định. Tại bản vẽ thiết kế san nền, cos san nền
còn có nhiều vị trí không hợp lý, không phù hợp với quy hoạch tổng mặt bằng dự án
đầu tư xây dựng. Chưa có ý kiến tham gia thẩm định của sở quản lý chuyên ngành
đối với hạng mục đường dây tải điện, trạm biến áp.
Cùng với đó, việc thẩm định tính toán chi phí đầu tư dự án phần hệ thống hạ
tầng kỹ thuật không phù hợp với thuyết minh, bản vẽ thiết kế của dự án đầu tư như:
Khối lượng hạng mục san nền không phù hợp với bản vẽ thiết kế.
Vì thế không có cơ sở để xác định khối lượng. Đặc biệt, đơn giá đất đã được
làm tròn dẫn đến việc xác định số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi đối
trừ thiếu nên việc tính toán tổng mức đầu tư, số tiền phải nộp sau khi trừ đối ứng các
công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án thiếu chính xác…
Liên quan đến dự án Khu nhà ở Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên,
một số phụ huynh có quyền đặt câu hỏi: Ai đã đứng sau dự án này?
Vẫn còn rất nhiều sai phạm trong triển khai dự án chưa được nhắc đến. Báo
GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin.
Dự án Khu nhà ở Tân Thanh được cấp giấy chứng nhận lần đầu vào ngày
11/5/2016.
Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi
trường tỉnh Điện Biên.
Người đại diện pháp lý: Trịnh Văn Công (SN: 1983); Chức vụ: Tổng Giám đốc
Đ/c thường trú: Xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.
Dự án triển khai trên diện tích 49.120m2 với tổng vốn đầu tư: Hơn 73 tỷ đồng.
Trong đó, vốn góp để thực hiện là hơn 14 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh, dự án có tổng
mức hơn 342 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Tháng 8/2016 - quý II/2020.
014. Ngọc Diệp/ Tiếp bài “Ai đứng sau dự án Khu nhà ở Tân Thanh - Điện
Biên?”: Liên Sở “đỡ đầu” sai phạm?// Giáo dục & Thời đại.- Số 118.- Ngày
18/5/2021 - Tr.13
Chưa được phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng (GPMB), chưa chuyển
đổi mục đích sử dụng đất, chủ đầu tư đã chi trả kinh phí, bàn giao mặt bằng từng
phần. Người chủ trì thiết kế dự án chưa có chứng chỉ hành nghề, không có tên trong
hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn... Rất nhiều sai phạm xảy ra tại dự án Khu nhà ở
Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ…
Non kém, hay… cố ý làm ngơ?
Như Báo GD&TĐ đã phản ánh, dự án Khu nhà ở Tân Thanh (TP Điện Biên
Phủ) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường (Cty
ĐTXD&CNMT) tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Dự án chậm tiến độ đã gần 1 năm,
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song đến nay vẫn còn dang dở, nham nhở như chuột gặm. Không ít phụ huynh đã trót
“ném” tiền vào đây góp vốn. Tiền mất, tật vẫn mang. Rất nhiều sai phạm đang hiện
hữu tại dự án “kiểu mẫu” này.
Trong quá trình lập, thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trước đề
xuất của chủ đầu tư, UBND tỉnh Điện Biên đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư
(KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT), UBND TP Điện Biên Phủ. Mục đích là làm rõ những tác động của dự án
đối với kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời rà soát, đánh giá các quy trình, thủ tục đã
triển khai, các điều kiện về chuẩn bị đầu tư của nhà đầu tư theo quy định…
Thế nhưng, việc rà soát, đánh giá các điều kiện chuẩn bị của nhà đầu tư từ phía
các sở lại không đầy đủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Một số tồn tại chưa được tổng
hợp, thẩm định đánh giá để tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời.
Có những nội dung điều chỉnh được xem xét, thẩm định đánh giá chưa đầy đủ
theo quy định. Cụ thể như chưa thẩm định, đánh giá sự phù hợp về mức vốn đầu tư
phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Chưa xác định rõ nguồn vốn chủ sở hữu và đánh giá
về cơ cấu, tỷ lệ các nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng mức vốn đầu tư của dự án sau khi
điều chỉnh. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án dựa trên số tiền thu sử dụng đất tạm
tính phải nộp thiếu chính xác do chênh lệch làm tròn số liệu giá đất.
Việc chấp hành quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép
xây dựng cũng có vấn đề. Sở KH&ĐT tiếp nhận thẩm định, cấp giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư, song các thông số lại không phù hợp với quy mô, mục tiêu, tổng vốn
đầu tư của dự án đã được chấp thuận. Nó cũng không phù hợp với quyết định điều
chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Điện Biên. Dự án đã được Sở này kiểm tra,
song chưa phản ánh, đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình thực hiện dự án theo đăng
ký đầu tư và có biện pháp kiến nghị xử lý kịp thời theo quy định.
Sở Xây dựng Điện Biên cho rằng, dự án này được UBND tỉnh chấp thuận đầu
tư nên thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Nghĩa là Sở Xây dựng đã
“cho phép” nhà đầu tư làm trái với quy định của pháp luật. Nói vậy, bởi khi đối chiếu
với trình tự, thủ tục đầu tư dự án xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng 2014,
Luật Nhà ở 2014 thì dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Tân Thanh không thuộc thẩm
quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh. Do đó, dự án không thuộc đối tượng miễn
cấp phép xây dựng.
Không bằng cấp vẫn thiết kế dự án!
Dự án Khu nhà ở Tân Thanh được quy hoạch và chấp thuận đầu tư với diện
tích sử dụng đất là 49.120m2, thực hiện cơ chế thu hồi, giao đất, cho thuê đất và bồi
thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư theo các Quyết định 826, 827 của UBND tỉnh Điện
Biên. Dự án đã được UBND tỉnh thu hồi và giao đất tại Quyết định 1095 ngày 28/10/
2015. Diện tích thu hồi là 41.218,1m2, trong đó đất hộ gia đình và cá nhân là:
40.799,4m2; đất giao thông, thủy lợi là 418,7m2. Còn hơn 7.900m2 trong quy hoạch
dự án vẫn chưa thu hồi, giao chủ đầu tư thực hiện.
Quá trình GPMB và bàn giao đất trên thực địa cho chủ đầu tư, UBND TP Điện
Biên Phủ chưa tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục quy định. Điển hình như việc thành
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phố đã tổ chức chi trả kinh phí và bàn giao mặt bằng từng phần cho chủ đầu tư khi
chưa phê duyệt phương án bồi thường GPMB. Tại thời điểm đó vẫn chưa thực hiện
thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Mặt bằng được bàn
giao trong khi chưa thiết lập đầy đủ biên bản bàn giao tổng thể mặt bằng và tổng diện
tích đất trên thực địa.
Đáng chú ý, quá trình triển khai, chủ đầu tư đã tự ý hoán đổi 437m2 đất được
giao thực hiện dự án với diện tích đất của Trường Mầm non Hoa Mai quản lý. Diện
tích được hoán đổi nằm ngoài ranh giới đất được giao cho dự án. Quá trình chủ đầu
tư thực hiện dự án, Sở TN&MT và UBND TP Điện Biên Phủ không tiến hành kiểm
tra, kịp thời phát hiện và xử lý đối với những vi phạm của chủ đầu tư trong quản lý,
sử dụng diện tích đất được giao theo quy định…
Trong công tác lập, thẩm định thiết kế cơ sở, chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ
và chưa tuân thủ các quy định. Có thể kể ra như: Chủ đầu tư chưa thiết lập đầy đủ,
kịp thời hồ sơ quản lý chất lượng khảo sát của dự án. Không có thiết kế cơ sở đối với
công trình nhà ở, công cộng và dịch vụ thương mại theo nội dung đầu tư của dự án.
Chủ trì thiết kế chưa có các văn bằng chứng chỉ hành nghề theo quy định. Đặc biệt,
người này cũng không có trong danh sách cán bộ chủ chốt, cộng tác viên trong hồ sơ
năng lực của đơn vị tư vấn.
Điều hết sức khó tin trong câu chuyện này lại xảy ra với chính cơ quan quản lý,
đó là Sở Xây dựng Điện Biên. Sở này không cần lấy ý kiến tham gia của cơ quan
quản lý chuyên ngành về thiết kế cơ sở đối với hạng mục đường dây tải điện, trạm
biến áp khi thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh. Điều này trái với quy định của Nghị
định 59/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Trong việc này, còn có chuyện “nhắm mắt”, “bịt tai” của cơ quan chuyên môn
trong quá trình thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh khiến cho chi phí triển khai
tăng lên hàng chục tỷ đồng. Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin!
Dự án Khu nhà ở Tân Thanh do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công
nghệ môi trường tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.
Người đại diện pháp lý: Trịnh Văn Công (SN 1983); Chức vụ: Tổng Giám đốc
Dự án triển khai trên diện tích 49.120m2 với tổng vốn đầu tư: Hơn 73 tỷ đồng.
Sau khi điều chỉnh, dự án có tổng mức: Hơn 342 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện: Tháng 8/2016 - quý II/2020.
Cơ quan chuyên môn:
- Thẩm định, chấp thuận thiếu căn cứ chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC chênh
lệch với phương án được duyệt: 16,9 tỷ đồng.
- Chấp thuận thiếu căn cứ chi phí đổ thải: 36,9 tỷ đồng.
015. Hạnh Quỳnh/ Chiến thắng Điện Biên Phủ - Kỳ tích của thời đại Hồ Chí
Minh// Công an nhân dân.- Số 5762.- Ngày 07/05/2021 - Tr.2
Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội ta tung bay
trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã góp phần
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quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, anh dũng của
quân, dân ta và là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước
của dân tộc Việt Nam.
"Kế hoạch Nava” - Âm mưu thoát ra khỏi cuộc chiến tranh ở Đông
Dương trong danh dự
Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng
đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc
kháng chiến ngày 19/12/1946 của Hồ Chủ tịch và đường lối kháng chiến toàn dân,
toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và ý chí "Thà hy sinh
tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", toàn thể
nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ với niềm tin
tất thắng.
Bằng tinh thần "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh" quân và dân ta đã lần lượt
đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp. Vùng giải phóng không ngừng
được mở rộng, chính quyền nhân dân được củng cố. Sau hơn 7 năm kháng chiến, ta
càng đánh càng mạnh, còn thực dân Pháp ngày càng lâm vào thế bị động.
Từ năm 1953, tình hình chiến trường Đông Dương có nhiều thay đổi bất lợi
cho thực dân Pháp. Lợi dụng lúc thực dân Pháp gặp khó khăn, Mỹ đã tìm cách nhảy
vào Việt Nam, tăng cường viện trợ.
Tháng 7/1953 “Kế hoạch Nava” được Hội đồng Quốc phòng Pháp thông qua
hòng “tìm cách thoát ra khỏi cuộc chiến tranh ở Đông Dương trong danh dự” trong
vòng 18 tháng. Điểm mấu chốt của kế hoạch là tập trung lực lượng cơ động chiến
lược ở đồng bằng Bắc Bộ, lúc cao điểm lên đến 44 tiểu đoàn, nhằm giành lại sự
chủ động chiến lược xoay chuyển tình thế trên chiến trường Đông Dương, thực
hiện đòn tiến công mang tính quyết định khi có điều kiện. Được sự hỗ trợ của đế
quốc Mỹ, thực dân Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ thành một cứ điểm mạnh nhất
Đông Dương.
Xóa sổ Tập đoàn cứ điểm “bất khả chiến bại”
Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, đầu tháng 12 năm 1953,
Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ và thông qua phương án tác
chiến “Đánh nhanh thắng nhanh”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là một
chiến dịch lịch sử có ý nghĩa quân sự, chính trị, ngoại giao rất quan trọng. Người căn
dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bí thư Đảng ủy, kiêm Tư lệnh Mặt trận: “Trận này
chắc thắng thì đánh, không chắc thắng không đánh”.
Với tầm nhìn chiến lược, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận thấy phương án
"Đánh nhanh thắng nhanh" mang nhiều yếu tố chủ quan, không đánh giá đúng tình
hình thực lực của hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Cuối cùng, Đại tướng
quyết định dừng trận đánh, kéo pháo ra, chuyển phương án từ “đánh nhanh, thắng
nhanh sang đánh chắc, tiến chắc”.
Ngày 17/3/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức mở màn, quân ta tiêu
diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ cửa ngõ
phía Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; diệt và bắt sống hơn 2.000 tên địch,
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phá hủy 25 máy bay, xóa sổ một trung đoàn, uy hiếp sân bay Mường Thanh. Piroth,
Tư lệnh pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ đã dùng lựu đạn tự sát vì bất lực trước pháo
binh của ta.
Ngày 30/3 đến ngày 30/4/1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía
Đông phân khu trung tâm thắt chặt vòng vây, chia cắt, kiểm soát sân bay Mường
Thanh, hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm. Đây là đợt tiến công dai
dẳng, dài ngày nhất, quyết liệt nhất, gay go nhất, ta và địch giành giật nhau từng tấc
đất, từng đoạn giao thông hào. Đặc biệt tại đồi C1 ta và địch giằng co nhau tới 20
ngày, đồi A1 giằng co tới 30 ngày. Sau đợt tấn công thứ hai, khu trung tâm Điện Biên
Phủ đã nằm trong tầm bắn các loại súng của ta, quân địch rơi vào tình trạng bị động,
mất tinh thần cao độ.
Ngày 1/5 đến ngày 7/5/1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía Đông và
mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vào hồi 17
giờ 30 phút ngày 7/5/1954, ta chiếm Sở Chỉ huy của địch, tướng De Castries cùng
toàn bộ Bộ Tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá
cờ "Quyết chiến, quyết thắng" của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của
địch. Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tấn công phân khu Nam, đánh địch tháo
chạy về Thượng Lào. Đến 24 giờ cùng ngày, toàn bộ quân địch đã bị bắt làm tù binh.
Như vậy, sau nhiều tháng nỗ lực chuẩn bị Chiến dịch và trải qua 55 ngày đêm
chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, ngày 7/5/1954, quân và dân ta đã làm nên
chiến thắng Điện Biên Phủ “lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”. Toàn bộ tập
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được xem là “bất khả chiến bại” đã bị quân và dân ta
đánh bại.
Vững bước trên hành trình mới
Đánh giá về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí
Minh nói, đó “là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”; là bản anh hùng ca bất
tử của cuộc chiến tranh nhân dân, “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng,
một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một
chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế
quốc”.
Người chỉ rõ: Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh
thắng một một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân
Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi vẻ vang của các lực lượng hòa bình, dân
chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng lớn nhất của quân và dân ta trong
cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược và
can thiệp Mỹ. Thắng lợi này đã trực tiếp đưa đến việc ký Hiệp định Giơnevơ về chấm
dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương; tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta
tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền
Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm
tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; cổ vũ toàn
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Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng
vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
67 năm đã trôi qua kể từ ngày lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội
ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Kể từ chiến thắng “chấn động địa cầu,
lẫy lừng năm châu”, đất nước qua bao biến cố lịch sử, vỹ tuyến 17 đã không còn là
giới tuyến chia đôi bờ Nam, đất Bắc. Và sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới
toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu
to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thoát khỏi tình trạng
nước nghèo, kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; thế và lực, sức mạnh
tổng hợp của đất nước được nâng lên; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc và chế độ Xã hội chủ nghĩa. Vị thế và
uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới được nâng cao.
Dân tộc Việt Nam đang tiếp tục đi lên trên những hành trình mới. Nhưng chiến
thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch
lịch sử này sẽ mãi là một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt
Nam thời đại Hồ Chí Minh. Mốc son đó trở thành bài học kinh nghiệm mang tính
nguyên tắc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đang được chắt lọc và vận dụng
sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, tiến lên thực hiện
thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
016. HỒNG SÁNG - THUẬN NGUYỄN/ Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện
Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2021)// Tấm bản đồ đặc biệt trong Chiến dịch Điện
Biên Phủ// Quân đội nhân dân.- Số 21579.- Ngày 7/5/2021 - Tr.2
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang lưu giữ một hiện vật gắn với
cuộc đời binh nghiệp của Đại tá, cựu chiến binh Đào Văn Trường, nguyên Đại
đoàn trưởng Đại đoàn Công pháo 351, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng kiêm
Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, người trực tiếp chỉ huy lực
lượng pháo binh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Và câu chuyện về hiện vật này
giúp chúng ta hiểu rõ hơn chiến công của bộ đội pháo binh trong chiến thắng
“lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”.
Hơn 4 năm trước, vào cuối tháng 3-2017, ngay trước thềm kỷ niệm 63 năm
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trong ngôi nhà số 16, C7, Khu đô thị Ciputra,
phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội), chúng tôi có cuộc trò chuyện thú vị với Đại tá,
cựu chiến binh Đào Văn Trường, được nghe ông kể về tấm bản đồ đặc biệt trong Chiến
dịch Điện Biên Phủ. Khi ấy, dù đã ở tuổi 99, song giọng ông vẫn hào sảng: “Bộ chỉ
huy Pháp tại Điện Biên Phủ đều bất ngờ, trong điều kiện gần như không có đường sá
mà Việt Minh vẫn đưa được mấy chục khẩu pháo hạng nặng vào gần tập đoàn cứ điểm
“bất khả xâm phạm”. Đặc biệt là trong khi máy bay của họ đánh phá cả ngày lẫn đêm,
biệt kích lùng sục khắp nơi mà không thể phát hiện được cả vạn người, tay kéo những
khẩu pháo nặng hàng tấn, vượt qua nhiều địa hình phức tạp, dốc sâu thăm thẳm”.
Cũng theo Đại tá Đào Văn Trường, những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, chỉ
huy Đại đoàn Công pháo 351 chỉ có trong tay tấm bản đồ tỷ lệ 1/100.000, thiếu
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nhiều chi tiết, việc chọn địa hình đặt pháo vô cùng vất vả. Đơn vị phải dùng ống
nhòm, vừa đi vừa mở đường quan sát độ dốc, bổ sung từng ngọn núi, con suối
không có tên trên bản đồ. Cách làm thủ công ấy khiến tầm nhìn của pháo binh bị
hạn chế nhiều. Giữa lúc chiến dịch đang bước vào giai đoạn ác liệt thì đơn vị bất
ngờ có được một "bảo bối”. Theo đó, sau một thời gian tiến hành trinh sát, nắm tình
hình địch, ngày 24-12-1953, một tổ trinh sát thuộc Đại đội 42, Tiểu đoàn 426,
Trung đoàn 148 đột nhập vào khu trung tâm Mường Thanh để điều tra tình hình
địch. Đến cứ điểm 203, bộ đội ta phát hiện một số đồ tiếp tế địch thả dù xuống,
trong đó có một ống hình tròn bịt kín. Khi lấy được đồ, rút ra đến sông Nậm Rốm
thì bị địch phát hiện. Đội trinh sát chống trả quyết liệt, một đồng chí anh dũng hy
sinh. Sau khi trở về, đơn vị mở hộp ra thì thấy tập bản đồ tỷ lệ 1/25.000 cùng nhiều
tấm ảnh cỡ 24x30cm, khi ghép lại hiện ra 49 cứ điểm đóng quân của Pháp ở Điện
Biên Phủ. Tấm bản đồ lập tức được chuyển về sở chỉ huy tiền phương thẩm định,
sau đó, xưởng sản xuất bản đồ thuộc Bộ Tổng Tham mưu tiến hành vẽ, in gấp và
phát cho các đơn vị. Chính nhờ “bảo bối” này mà pháo binh của ta đã triển khai các
trận địa một cách dễ dàng theo phương châm “hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung”
mà Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã căn dặn. Có bản đồ, pháo 105mm
của ta như có mắt, bắn chính xác vào các cứ điểm của Pháp.
Theo tài liệu lịch sử, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân Pháp đã bắn hơn
110.000 quả đạn pháo, cỡ 105mm trở lên. Trong khi đó, bộ đội ta chỉ bắn khoảng
20.000 quả đạn pháo 105mm. Một con số thấp hơn nhiều lần, nhưng hiệu quả đạt
được rất cao. Sau này, khi viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhà báo, nhà sử học
người Pháp Bernard B.Fall, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Điện Biên Phủ-Một góc địa
ngục” đã nhắc đến tấm bản đồ 1/25.000: “Nhờ có tấm bản đồ này, Việt Minh có điều
kiện hiệu chỉnh đường bắn của pháo binh với độ chính xác cao nhất”.
Nhìn lại tấm bản đồ cũ, ông Trường lặng đi trong giây lát, từng ngón tay run
run chạm lên mặt giấy, giọng xúc động: “Nhờ nó, chúng tôi đã vẽ được các vị trí của
địch và chọn địa điểm đặt pháo, hiệu chỉnh đường bắn. Tôi không nghĩ Chiến dịch
Điện Biên Phủ lại kết thúc sớm như vậy, nên còn đánh dấu bằng mực màu đỏ đường
chuyển pháo của ta trong trường hợp cuộc chiến kéo dài”.
Đại tá, cựu chiến binh Đào Văn Trường tên khai sinh là Thành Ngọc Quản,
sinh năm 1918, nguyên quán: Làng Bạch Mai, nay là phường Bạch Mai (Hai Bà
Trưng, Hà Nội), tham gia cách mạng từ năm 1936, vào Đảng năm 1938. Từ tháng 61941 đến tháng 1-1942, ông hoạt động tại khu căn cứ Bắc Sơn-Võ Nhai, giữ chức
Chủ nhiệm Ủy ban Quân sự-Chính trị, tham gia thành lập Cứu quốc quân. Tháng 21942, ông bị thực dân Pháp bắt, giam cầm tại nhiều nhà tù và bị đày đi Côn Đảo. Từ
năm 1947 đến 1950, ông là Phó tư lệnh Liên khu I, phụ trách Mặt trận Đường số 4 và
Mặt trận Trung du. Năm 1950, ông Đào Văn Trường được phong quân hàm đại tá,
được bổ nhiệm Phó tổng Tham mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ
Tổng Tham mưu. Giai đoạn 1953-1954, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tá Đào
Văn Trường là Đại đoàn trưởng Đại đoàn Công pháo 351. Ông từ trần vào ngày 8-42017 do tuổi cao, sức yếu.
017. Kiều Mai Sơn/ Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ Quét sạch Phân
khu đông// Nông nghiệp Việt Nam.- Số 91.- Ngày 7/5/2021 - Tr.9
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Để chuẩn bị mở đợt tổng công kích cuối cùng, Bộ chỉ huy giao nhiệm vụ
cho các đơn vị, trong đó Đại đoàn 304 siết chặt vòng vây quanh Hồng Cúm.
“Tôi là Trung đoàn trưởng kiêm Chính ủy Trung đoàn 9 chỉ huy đánh Điện
Biên Phủ. Vinh dự cho Trung đoàn 9 là được Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuống tận
đơn vị giao nhiệm vụ và động viên trước khi bước vào chiến dịch”.
Trung tướng Trần Thanh Từ mở đầu câu chuyện với tôi như vậy khi nhắc đến
Điện Biên Phủ. Vị lão tướng tự trách mình vì tuổi tác cao giờ ông đã quên hầu hết
những chuyện cụ thể. Trầm ngâm trong vài phút mà ký ức không trở lại, ông chảy
nước mắt: “Lâu quá rồi. Quên hết rồi”.
Bao vây "con nhím" Hồng Cúm
May mắn cho tôi là trong các tài liệu lịch sử lại ghi khá đầy đủ và chi tiết về
Trung đoàn 9 khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trung tướng Trần Thanh Từ là
Trung đoàn trưởng cuối cùng còn tại thế, năm nay ông tròn 100 tuổi đời và đơn vị
ông cũng là trung đoàn cuối cùng lên Điện Biên Phủ để tham gia đợt tấn công cuối
cùng kết thúc chiến dịch. Ngày 25/4/1954, Trung đoàn 9 có mặt ở phía tây Hồng
Cúm cùng Trung đoàn 57 bao vây cụm cứ điểm này.
Để chuẩn bị mở đợt tổng công kích cuối cùng, Bộ chỉ huy giao nhiệm vụ cho
các đơn vị, trong đó Đại đoàn 304 siết chặt vòng vây quanh Hồng Cúm. Tập kích
cụm pháo binh của địch. Tiêu diệt khu C. Trung đoàn 9 của Đại đoàn 304 phối hợp
với Đại đoàn 316 và 312 tiêu diệt các cứ điểm C2 và A1.
Đến ngày 31/4, hai mũi chiến hào của ta đã thọc sâu vào trung tâm các cứ điểm
B, C, cách có 200m. Tiểu đoàn 400 (Trung đoàn 9) cũng chọc thẳng một mũi vào cứ
điểm Nà Noọng nằm về phía tây bắc khu trung tâm Mường Thanh, cách sở chỉ huy
tướng Đờ Cát 300m. Các nhà viết sách lịch sử quân sự bình luận: Đánh lấn vào đây,
tiểu đoàn 400 như một mũi dao thọc vào gáy cơ quan đầu não Điện Biên Phủ.
C2 và A1 là điểm cao mạnh nhất của địch ở Điện Biên Phủ. Trung đoàn 9 được
giao nhiệm vụ phối hợp khiến cho mọi người sôi nổi trao đổi ý kiến. Đúng như ký ức
của Trung tướng Trần Thanh Từ sau gần 70 năm nhớ lại, trong khi mọi người đang
sôi nổi bàn tán thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào và tươi cười hỏi: “Trung
đoàn 9 của 304 còn thắc mắc gì nữa không?”.
Trung đoàn trưởng đỏ mặt trả lời: “Báo cáo anh... giờ được đánh đúng chỗ
hiểm của địch, đâu còn dám thắc mắc gì nữa! Vinh dự lắm rồi ạ!”.
“Đại tướng bắt tay Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9 và cười. Mọi người cùng
cười vui vẻ. Ngay hôm sau, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9 hướng dẫn kế hoạch
cho Tiểu đoàn 375 phối hợp chặt chẽ với Trung đoàn 98 của Đại đoàn 316 tiến công
vào C2” – Tư liệu lịch sử ghi rõ.
Phá chốt cuối cùng
Cứ điểm C2 còn gọi là đồi Châu Ún nằm trong hệ thống phòng ngự ở Phân khu
đông. C2 nằm lọt giữa hai cứ điểm C1 và A1. Trong đợt tiến công trước, Trung đoàn
98 đã chiến đấu vô cùng anh dũng, ta và địch đã giành đi giật lại nhiều lần, hiện địch
đang chống giữ. Nếu đợt này tiêu diệt được C2 và A1, điểm tựa cuối cùng của Pháp,
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thì quân ta thọc sâu dễ dàng vào khu trung tâm Mường Thanh, đánh thẳng vào đầu
não chỉ huy giặc ở Điện Biên Phủ.
Đúng 20h30 ngày 6/5, cuộc tiến công vào C2 bắt đầu. Trong khi toàn bộ quân
giặc ở A1 bị Trung đoàn 174 diệt gọn vào lúc 4h sáng, C2 bị cô lập nhưng quân Pháp
vẫn cố sức chống giữ vì đây là cái chốt cuối cùng còn lại của khu đông.
Tiểu đoàn 215 của Trung đoàn 98 Đại đoàn 316 mở nhiều đợt xung phong
chiếm C2, nhưng địch tập trung lực lượng phản kích rất quyết liệt. Cán bộ, chiến sĩ
215 chiến đấu kiên cường, người trước ngã, người sau tiến lên. Cuộc chiến đấu vô
cùng ác liệt, lực lượng tiểu đoàn 215 hao hụt dần, địch chiếm được 1/3 cứ điểm C2.
Trong lúc Bộ Tư lệnh Đại đoàn 316 cùng Ban Chỉ huy Trung đoàn 9 đang trao đổi
tình hình thì từ đầu dây phía sở chỉ huy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc:
“Phải đánh nhanh, mạnh, cắt địch ra từng mảng. Trong lúc này, cán bộ chỉ huy
phải thật kiên cường! Sẽ chi viện cho các đồng chí hai trăm quả pháo 105 đấy”.
Sở chỉ huy Đại đoàn đón nhận ý kiến của Đại tướng như một mệnh lệnh: “Phải
diệt C2 không cho địch chiếm lại khu đông”. Đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba quyết
định: Tiểu đoàn 215 củng cố trận địa tại chỗ, Tiểu đoàn 375 của Trung đoàn 9 bước
vào chiến đấu.
Trung đoàn trưởng Trần Thanh Từ nắm chặt tay Trung đoàn trưởng 98 Vũ
Lăng: “Xin anh đừng lo! Chúng tôi sẽ dốc toàn lực tiêu diệt C2, dù chỉ còn một người
để cắm lá cờ trên nóc C2 cũng quyết tâm thực hiện mệnh lệnh của Đại tướng”.
Pháo địch từ Mường Thanh bắn chặn dữ dội. Địch dùng bộ binh và 2 xe tăng
ba lần phản xung phong nhưng đều bị Trung đoàn 9 đánh bật trở lại.
Bộ tư lệnh Đại đoàn 304 thức suốt đêm theo dõi các đơn vị kiềm chế pháo địch
ở Hồng Cúm và tình hình diễn biến ở C2. Đến 7 giờ sáng, Chính ủy Lê Chưởng tươi
cười báo tin: “Đồn Châu Ún, cứ điểm cuối cùng của địch bị ta diệt rồi! Toàn bộ địch
ở khu đông bị quét sạch”.
Trung đoàn trưởng Trần Thanh Từ buộc địch trong cứ điểm C2 phải lếch thếch
ra hàng.
Được đặt tên đường tại quê hương
Trung tướng Trần Thanh Từ sinh năm 1922 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ông là một sĩ quan cao cấp, đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong quân đội: Tham
mưu trưởng Cục Hải quân (nay là Quân chủng Hải quân), Phó Tư lệnh Quân
chủng Hải quân kiêm Quân khu Đông Bắc, Phó Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn,
Phó Tư lệnh Mặt trận Quảng Đà thuộc Quân khu 5, Phó Tư lệnh Quân khu 3,
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), được thăng quân hàm
Trung tướng (1986).
Ghi nhận công lao đóng góp của Trung tướng Trần Thanh Từ, Đảng và
Nhà nước đã tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 75 năm
tuổi Đảng. Tên Trần Thanh Từ đã được đặt cho 1 đường phố tại thị xã Hương
Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế quê hương ông từ nhiều năm nay.
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018. TRẦN SƠN/ Bức tranh “lớn nhất thế giới” tái hiện Chiến dịch Điện Biên
Phủ// Giáo dục & Thời đại.- Số 108.- Ngày 6/5/2021 Tr.10
Kỉ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên là dịp để du khách chiêm ngưỡng
bức tranh tái hiện 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm” của chiến dịch Điện Biên
Phủ lịch sử. Bức tranh Panorama - tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo
tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ được đánh giá là đột phá về tranh lịch sử của
Việt Nam.
Bước đột phá về tranh lịch sử của Việt Nam
Từ nhiều tháng nay, các đơn vị thi công luôn làm việc với tinh thần khẩn
trương nhất, sớm hoàn thiện bức tranh Panorama - tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ
tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (TP Điện Biên Phủ, Điện Biên) để phục vụ
du khách đúng dịp 7/5. Hiện bức tranh đã căn bản hoàn thành.
Ông Nguyễn Văn Mạc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bảo tồn di sản văn
hóa, đơn vị thực hiện tác phẩm cho biết, ý tưởng thực hiện bức tranh được đưa ra từ
năm 2012. Đó là khi tỉnh Ðiện Biên có chủ trương xây dựng Bảo tàng Chiến thắng
lịch sử Ðiện Biên Phủ.
Trong thiết kế kiến trúc, bảo tàng đã dành riêng toàn bộ không gian tầng 2 để
thực hiện bức tranh tròn hoành tráng. Đề tài về Chiến dịch Điện Biên Phủ luôn là
nguồn cảm hứng sáng tạo đối với nhiều họa sĩ trong những thập kỷ qua, với không ít
tác phẩm hội họa nổi tiếng đã ra đời.
Ý tưởng về một bức tranh quy mô lớn, xứng đáng với tầm vóc của chiến thắng
lịch sử Điện Biên Phủ vẫn luôn là sự thôi thúc đối với nhiều họa sĩ tâm huyết với đề
tài lịch sử này.
Ông Mạc cho biết, sau khi hoàn thành phần trưng bày nội thất bảo tàng, cuối
năm 2015, ông đã đề xuất thực hiện bức tranh này: “Tôi đã tiến hành tuyển chọn, thu
thập các dữ liệu.
Trên cơ sở đó, ý tưởng thể hiện bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh Chiến
thắng Điện Biên Phủ được “lên khuôn”. Đây là một tác phẩm nghệ thuật miêu tả toàn
cảnh chiến trường Điện Biên tại nhiều thời điểm, từ cuối năm 1953 cho đến ngày
7/5/1954.
Nhiều sự kiện, khoảnh khắc cùng những hình ảnh tiêu biểu nhất trong 56 ngày
đêm chiến đấu ác liệt của quân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp đều được tái
hiện chân thực và sinh động.
Bức tranh Panorama với bốn trường đoạn liên hoàn gồm: Toàn dân ra trận Khúc dạo đầu hùng tráng - Cuộc đối đầu lịch sử và Chiến thắng Điện Biên. Toàn
cảnh bức tranh đưa người xem vào một không gian đồng hiện chưa từng có trong lịch
sử nghệ thuật tạo hình Việt Nam.
Tháng 9/2019, đội ngũ các họa sĩ, nhà điêu khắc bắt đầu tiến hành phóng phác
thảo tại tầng 2 bảo tàng. Toàn bộ bức tranh được vẽ theo trường phái tả thực, thể hiện
hơn 4.500 nhân vật giữa khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ và chiến trường Điện
Biên khốc liệt…
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Trong vòng 2 năm, các họa sĩ, nhà điêu khắc tham gia thể hiện tác phẩm đã
ngày đêm lao động miệt mài, trau chuốt từng nét vẽ, gam màu, bố cục… Với chiều
dài 132m, cao hơn 9m cùng phần mái vòm, tổng diện tích gồm 2.500m2 tranh và
700m2 sắp đặt, bức tranh tròn Panorama là một trong những bức tranh tường lớn nhất
thế giới, là bước đột phá về tranh lịch sử hoành tráng của Việt Nam.
Tác phẩm xứng tầm với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
Họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật khẳng định, bức
tranh tròn Panorama tại Điện Biên là câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi: Hội họa Việt
Nam đã có tác phẩm xứng tầm với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hay chưa?
Ông Thành cho biết: “Lần đầu tiên trong lịch sử hội họa, chúng ta tự hào có
được một công trình hoành tráng, thu hút. Nó khắc họa một cách chân thực về không
khí, không gian các sự kiện đã diễn ra trong suốt Chiến dịch lịch sử Điện Biên
Phủ…”.
Theo sát quá trình hình thành tác phẩm từ những ngày đầu tiên, ông Thành
không khỏi bất ngờ trước diện mạo hoàn thiện mỗi ngày của tác phẩm. Có thể xem
đây là một tiến bộ vượt bậc của mỹ thuật Việt Nam. Không gian rộng lớn của Chiến
dịch đã được thể hiện và xử lý một cách chuyên nghiệp qua kỹ thuật sơn dầu,
acrylics.
Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn không tiếc lời khi
cho rằng, bức tranh tròn Panorama đã lập nên “kỳ tích” của hội họa Việt Nam. Nếu
như tác phẩm trận chiến Borodino, tái hiện một trận đánh cụ thể và không có hồi kết
trong lịch sử nước Nga thì bức tranh Panorama tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ lại
khắc họa toàn cảnh một trận chiến, từ khi bắt đầu cho đến ngày toàn thắng.
Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đây là bức sử thi hội họa lớn nhất, tái
hiện toàn cảnh chiến trường Điện Biên Phủ trong một không gian đồng hiện đa
hướng, đa tầng. Nhóm họa sĩ trẻ 8X, 9X thực sự đã khiến thế hệ họa sĩ tạo hình 5X,
6X bất ngờ với bút lực và sức sáng tạo. “Chân dung” của hơn 4.500 nhân vật trong
tranh đều đã được khắc họa hoàn chỉnh, sống động.
Điều đặc biệt là dù có nhiều trường đoạn, thể hiện nhiều nhân vật, nhưng các
thành phần sáng tạo đều thể hiện sự ăn ý, tạo nên một nhịp bút liền mạch. Những
gương mặt trong tranh, từ người lính Cụ Hồ đến lính viễn chinh Pháp đều được khắc
họa rất chân thực và nhân văn.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn cho rằng, ngôn ngữ hội họa hiện thực và hàn lâm ở
đây đã được các tay nghề trẻ khai thác và tạo nên cảm xúc mãnh liệt, dài hơi đối với
người xem.
Bức tranh tròn Panorama chính là lời tri ân chân thành nhất đối với những
người lính, những anh hùng liệt sĩ trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ năm xưa. Ngôn
ngữ nghệ thuật trong tác phẩm cũng mong muốn chuyển tải thông điệp về sức mạnh
của sự đoàn kết, về khát vọng hòa bình của nhân loại. Đây còn là nguồn tư liệu trực
quan quý giá để giáo dục cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.
019. Kim Tuyến/ Đồi A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - điểm
đến khó quên// Giáo dục và thời đại.- Số 110.- Ngày 07/05/2021 - Tr.10
32

Cách Hà Nội khoảng 500 cây số đường bộ, thành phố Điện Biên Phủ với quần
thể di tích gắn với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 thực sự là một
điểm đến khó quên đối với bất cứ ai khi đến thăm mảnh đất này.
Cách đây 67 năm, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một mốc
son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất
trong cuộc Chiến tranh Đông Dương (1945-1954) của Việt Nam. Với thắng lợi quyết
định này, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã buộc quân Pháp tại Điện Biên
Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954.
Quần thể di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ trải dài trên lòng chảo
Ðiện Biên, nay là thành phố Điện Biên Phủ, bốn bề là núi bao bọc với chiều dài 18
km, rộng 6 km.
Quần thể di tích này bao gồm những địa danh quen thuộc với chúng ta qua
sách báo và các bài học lịch sử như: Đồi Him Lam - nơi diễn ra trận đánh mở màn
chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13/3/1954; đồi Độc Lập, nơi diễn ra trận đánh ác liệt
chiếm cứ điểm sau đó hai ngày; Đồi D1 - hiện là nơi đặt Tượng đài chiến thắng Điện
Biên Phủ, hầm Đờ - Cát, các đồi C, E - nơi chứng kiến quân đội Việt Nam và quân
đội viễn chinh Pháp giành giật nhau từng tấc đất trong chiến dịch Điện Biên Phủ…
Có thể nói đồi A1 và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chỉ là hai
trong nhiều di tích nằm trong cụm di tích liên hoàn hoàn chỉnh bức tranh cuộc chiến
tranh nhân dân thần kỳ của dân tộc ta một thời.
67 năm đã trôi qua, Điện Biên đã kịp khoác lên mình tấm áo mới, nhưng vẫn
còn đó chứng tích của một thời oanh liệt.
Đó không chỉ là địa danh lịch sử huyền thoại mà còn là nguồn tài nguyên du
lịch nhân văn hết sức có giá trị, có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống
cách mạng cho các thế hệ Việt Nam./.
020. Hà Trọng Nghĩa/ Nhớ Điện Biên, nhớ Mường Phăng// Đại đoàn kết.- Số
127.- Ngày 07/05/2021 - Tr. 14
Mường Phăng là địa danh lịch sử trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp
của quân và dân Việt Nam. Ngày này 67 năm trước, ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện
Biên Phủ toàn thắng. Lá cờ bách chiến bách thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam
tung bay trên nóc hầm của tướng Pháp De Castries, trong không gian mịt mờ khói
súng. Và xa xa trong thung lũng Mường Thanh là những đoàn binh lính thất trận cúi
đầu...
Ở cách nơi đó không xa, chỉ chừng hơn 20 km, trong cánh rừng Mường Phăng,
vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp cùng đồng đội của ông ôm chặt vai nhau trong
hạnh phúc vô bờ của người chiến thắng.
Xã Mường Phăng, rừng Mường Phăng chính là nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch
Điện Biên Phủ gắn liền với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong cuộc chiến
lịch sử cuối cùng đập tan tập đoàn cứ điểm của quân Pháp, Mường Phăng là vùng căn
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cứ địa cách mạng cực kỳ quan trọng, là nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ
địa điểm thứ 3 và là địa điểm cuối cùng đặt cơ quan đầu não của Quân đội ta trong
Chiến dịch.
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy Chiến dịch của Quân đội ta đã
đóng chân tại đây 105 ngày, từ ngày 31/1/1954 đến ngày 15/5/1954. Trước đó, địa
điểm thứ nhất của Sở Chỉ huy đặt tại hang Thẩm Púa (xã Chiềng Sinh, huyện Tuần
Giáo, tỉnh Điện Biên) trong thời gian 32 ngày, từ ngày 17/12/1953 đến 17/1/1954.
Địa điểm thứ 2 đặt tại bản Huổi He (xã Nà Tấu, nay thuộc thành phố Điện Biên Phủ)
trong thời gian 13 ngày, từ ngày 18/1/1954 đến ngày 30/1/1954.
Khi vào thời điểm quyết định của cuộc chiến, cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm
1954, trong rừng Mường Phăng, bằng tài thao lược của mình, Đại tướng Võ Nguyên
Giáp đã đưa ra những quyết định vô cùng mạnh mẽ để quân và dân ta làm nên Chiến
thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Chúng tôi đã có dịp tới Mường Phăng. Đi trên con đường mòn được che mát
bởi những tán cây rừng lô xô cao thấp. Đứng trước hầm của Đại tướng; hầm, hào của
những chiến binh năm xưa mà nay cũng không còn mấy người ở lại với chúng ta;
lòng những xốn xang. Lịch sử oai hùng của dân tộc ào về như những trận lốc khuấy
động tâm can.
Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với một số bậc cao niên xã Mường Phăng,
những người mà 67 năm trước là thiếu niên, nay đã là bô lão. Trong câu chuyện, các
cụ vô cùng tự hào về truyền thống quê hương cách mạng, tự hào về cánh rừng của xã
đã từng in dấu chân của vị Đại tướng huyền thoại. Xã Mường Phăng nay khác xưa rất
nhiều, dọc con đường chính của xã là những ngôi nhà khang trang. Nhưng rừng
Mường Phăng thì vẫn như xưa, bởi ai cũng có ý thức giữ gìn khu di tích đặc biệt ấy.
Vào thời điểm cuộc chiến khốc liệt 67 năm trước, người dân Mường Phăng đã ủng hộ
bộ đội nhiều chục tấn gạo và gia súc, gia cầm góp vào bữa ăn của bộ đội. Nhiều cụ
cao niên của xã lúc bấy giờ là “dân binh” vận chuyển quân lương cho bộ đội ta.
Lịch sử còn ghi, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuyển địa điểm đóng chân
của Sở Chỉ huy Chiến dịch từ bản Huổi He (xã Nà Tấu) về Mường Phăng (từ ngày
31/1/1954 đến ngày 15/5/1954), người dân các dân tộc ở Mường Phăng đã chung tay
đóng góp sức người, sức của cùng lực lượng công binh khảo sát địa hình để xây dựng
Sở Chỉ huy; làm giao liên; quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ bộ đội; giữ bí
mật cho quân ta xây dựng căn cứ và tham gia khai thác đá mở đường cho chiến dịch,
góp phần đảm bảo Chiến dịch toàn thắng.
Mường Phăng xứng đáng là “địa chỉ đỏ” cho muôn đời con cháu mai sau, để
mỗi khi có dịp về Điện Biên, thăm lại chiến trường xưa thì trong mỗi người đều tự
hào về dân tộc mình, một dân tộc bền gan chiến đấu, quyết không chịu sống quỳ,
quyết không chịu làm nô lệ, mà hiên ngang ngẩng cao đầu trong trời đất: Một bầu trời
Tự do!
Nhưng, cũng thật đáng tiếc là cho tới nay Mường Phăng vẫn chưa được công
nhận là xã An toàn khu. “An toàn khu” không chỉ là để có được những chính sách của
Đảng, Nhà nước dành để tri ân cho người dân, mà hơn hết đó chính là phần thưởng
lớn lao, là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc nơi này. Niềm tự hào chính đáng.
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Hôm nay, kỷ niệm 67 năm ngày Chiến thắng Điện Biên, tôi lại nhớ đến câu
chuyện của cụ Lò Văn Bóng - người tham gia bảo vệ an ninh vòng ngoài kiêm liên
lạc cho Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Câu chuyện cụ kể cũng đã
hơn mười năm. Lúc ấy, cụ Bóng nói, người dân Mường Phăng chờ mãi nhưng vẫn
chưa được công nhận là xã An toàn khu cách mạng.
Nay, thời gian cứ trôi, xã vẫn chưa được công nhận là xã An toàn khu. Được
biết, trước đây khi chưa sáp nhập về thành phố Điện Biên Phủ (trước ngày 1/1/2020),
Phòng Nội vụ huyện Điện Biên cũng đã tiến hành các bước lập hồ sơ xã An toàn khu
cách mạng cho xã Mường Phăng. Nhưng hồ sơ, thủ tục thế nào mà Mường Phăng vẫn
không được công nhận, người dân vẫn chỉ biết chờ đợi mà thôi.
Được biết, cuối tháng 12/2020, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã có văn bản
số 2003/UBND-NV gửi Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc đề nghị gia hạn thêm thời
gian để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã An toàn khu; thời gian đến
ngày cuối quý 4/ 2021. Xét về 5 tiêu chí theo Quyết định số 897/QĐ-TTg, ngày
27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An
toàn khu thì Mường Phăng rất đủ. Vậy thì, còn đợi gì nữa chưa công nhận?
Hôm nay đúng ngày kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lại
nhớ về Điện Biên, nhớ về Mường Phăng, với biết bao trìu mến, tự hào.
021. PV-CTV/ Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XI// Thể
thao Việt Nam.- Số 18.- Ngày 13/5/2021 - Tr.9
Theo kế hoạch, Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XI năm 2022 dự kiến tổ
chức trong 5 ngày (từ 7/5/2022 - 11/5/2022). Môn bóng chuyền, bóng đá và bóng rổ
được tổ chức trước Đại hội vào quý IV năm 2021 và quý I năm 2022. Địa điểm tổ
chức chủ yếu tại Sân vận động tỉnh, Nhà thi đấu Đa năng tỉnh và một số địa điểm
khác trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Đại hội tổ chức thi đấu 18 môn, tăng 2
môn so với kỳ đại hội trước, với 5 môn thể thao dân tộc. Đại hội có sự tham gia của
22 đoàn vận động viên tới từ 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 11 ngành, đơn vị.
Chương trình khai mạc dự kiến được tổ chức tại Sân vận động tỉnh với khoảng
12.000 người tham dự, gồm các đại biểu tỉnh, đại biểu Trung ương, lực lượng các
khối, diễu hành, xếp hình, xếp chữ, đồng diễn…Lễ bế mạc dự kiến được tổ chức với
mục đích tổng kết, đánh giá và trao giải cho các đoàn, khối.
022. Trần Sơn/ Đắm mình trong điệu xòe Thái// Giáo dục và thời đại.- Số 112.Ngày 11/5/2021 - Tr.10
Múa xòe là một phần quan trọng trong đời sống của dân tộc Thái tỉnh Điện
Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. Người Thái quan niêm “Không xòe
không tốt lúa, không xòe thóc cạn bồ”.
“Khăm khăn mơi lảu”…
Người Thái quan niệm “Không xòe không tốt lúa, không xòe thóc cạn bồ. Múa
xòe là biểu tượng tình yêu của dân tộc Thái, từ yêu cuộc sống lao động cần cù đến tình
yêu đôi lứa. Người Thái thường tổ chức múa xòe trong hội xuân, hội mùa và hội cưới.
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Nghệ nhân Mào Văn Ết cho biết: Điệu xòe của dân tộc Thái có từ lâu đời, xuất
phát từ đời sống sinh hoạt lao động, tập tục, tín ngưỡng. “Xòe” trong tiếng Thái là
“xe” tức là điệu nhảy. Xòe vòng xuất hiện sớm nhất, đầu tiên chỉ là cầm tay nhau
đứng thành vòng tròn, hò hét với mục đích chính là đuổi thú dữ, xua tan sợ hãi, thể
hiện tình đoàn kết trong cộng đồng, dần dần mới hình thành lên điệu xòe vòng.
Do nhiều yếu tố tác động mà xòe Thái bị mai một dần. Để bảo tồn và phát huy
giá trị truyền thống, một số thể loại múa xòe đã và đang được các cấp , các ngành tỉnh
Điện Biên quan tâm đầu tư phục dựng. Tại tỉnh Điện Biên, qua các nghiên cứu và
khảo sát, thì loại hình nghệ thuật múa xòe được chọn lọc gồm 6 điệu múa phổ biến
gồm: Điệu xòe Khăm Khen (Nắm tay nhau); Đổn hôn (Bước tiến lùi); Phá xí (Bước
bốn); Nhôm khăn (Tung khăn); Khắm khăn mơi lẩu (Nâng khăn mời rượu); Ỏm mọm
tốp mư (Vỗ tay đi vòng tròn). Điệu xòe “Khăm khen” (Nắm tay nhau) là điệu xòe cơ
bản trong nghệ thuật dân vũ của dân tộc Thái, được hình thành trong quá trình lao
động từ thuở so khai. Điệu xòe này có ý nghĩa là biểu hiện của sự gắn kết cộng đồng,
mỗi khi có niềm vui thì cùng nhau nhảy múa và khi gặp khó khăn hoạn nạn cũng vẫn
nắm chặt tay nhau cùng chung sức vượt qua.
Điệu xòe “Đốn hôn” (Bước tiến lùi), tức là lúc người này tiến thì người kia lùi
nhưng vẫn nhịp nhàng cùng nhau trong một vòng tròn. Động tác này như muốn
khẳng định, dù trời đất có thay đổi, cuộc sống có lúc gặp khó khăn trở ngại nhưng ý
chí và tình người thì vẫn luôn sắt son bền chặt.
Điệu xòe “Phú xí” (Bước bốn), thể hiện sự đoàn kết trong cộng đồng người
Thái. Cho dù là ai, dù phải chia xa 4 phương trời, 10 phương đất thì vẫn luôn nghĩ về
nhau, cùng nhau hướng về cội nguồn. Nhịp phách của điệu xòe này có thể theo nhịp
4/4 hoặc nhịp 4/2, tùy theo bước chân nhanh hoặc chậm, vừa đi vừa vào vòng tròn
luôn hoặc có thể chia ra vào 4 nhịp, ra 4 nhịp để cho tất cả mọi người cùng dễ làm
theo và dễ bắt chước, thì sẽ mang hiệu quả cao hơn mà vẫn mang đầy đủ tính chất của
nghệ thuật múa xòe. Đạo cụ của điệu múa xòe này có thể dùng quạt, nón, khăn.
Điệu xòe “Nhôm khăn” (Tung khăn), thể hiện sự nhịp nhàng, đều đặn như của
một cộng đồng người Thái. Khăn luôn phải bằng nhau, không cao, không thấp đưa
lên bằng vai rồi hạ xuống. Tượng trưng cho sự đồng thuận giữa người với người, giữa
các dân tộc với nhau. Cùng với chiếc khăn Piêu, khăn thổ cẩm choàng trên cổ, những
cô gái Thái đã thể hiện được niềm vui bờ bến mỗi khi làng bản có chuyện mừng vui
như có đám cưới, đám mừng nhà mới hay mừng mùa bội thu.
Điệu xòe “Khăm khăn mơi lảu” (Nâng khăn mời rượu), là điệu xòe thể hiện nét
văn hóa trong giao tiếp ứng xử của đồng bào dân tộc Thái.
Điệu xòe “Ỏm lọm tốp mư” (Vỗ tay đi vòng tròn), là điệu xòe kết thúc mỗi
cuộc vui, thể hiện niềm hân hoan và sự bịn rịn lúc chia tay nhau.
Xòe phản ánh bước đường chiến chinh của cha ông
Người Thái quan niệm rằng, múa xòe thì phải vui. Càng đông thì càng vui,
càng đông thì cây cối càng đơm hoa kết trái, mùa màng bội thu. Sau những ngày lao
động vất vả trên ruộng nương, không khí rộn ràng của múa xòe làm người ta quên đi
những mệt nhọc thường ngày. Họ cùng nhau cười vui để bớt sầu lo, để cùng nhau hòa
mình vào những điệu xòe hoa.
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Âm nhạc trong múa xòe góp phần làm nên hội xòe và cũng để phân biệt xòe
với các hình thức múa dân gian khác. Có thể nói âm nhạc là phần tất yếu của múa
xòe, giúp xòe có những dấu hiệu khác biệt trong sự phong phú của đời sống ca múa
Thái. Thông thường, dàn nhạc có 1 trống cái, 1 cồng và 1 chiêng.
Trong đó, chiếc chiêng đóng vai trò giữ nhịp. Những lúc cao trào, chính các
nhạc công cùng nhún nhảy với những động tác tinh nghịch, dí dỏm và tùy hứng. Với
những loại vòng xòe trình diện, có lúc đang rất sôi động bằng nhịp nhảy chậm dần,
chậm dần rồi một giọng lĩnh xướng cất lên, mọi người đồng thanh ca theo, trong
trường hợp này, múa xòe kết hợp với hát (khắp chiêu) và hát tha (khắp xu).
Theo nghệ nhân Lò Văn Biến, trong kho tàng dân ca, dân vũ của dân tộc Thái,
xòe chiếm một lượng lớn và có một vị trí rất quan trọng. Người Thái múa xòe vừa thể
hiện đời sống sinh hoạt, gắn bó cộng đồng, gắn bó với thiên nhiên, với tâm linh theo
quan niệm âm dương ngũ hành xuất phát từ văn minh lúa nước vừa thể hiện giá trị
nhân văn, giá trị văn hóa sâu sắc. Xòe là biểu tượng văn hóa thái góp phần gắn kết
con người với con người, con người với trời đất một cách sinh động, đầy tính lãng
mạn nhưng cũng đậm tính xã hội.
Nói về giá trị nghệ thuật xòe Thái, nghệ nhân Lò Văn Biến cho rằng, trong quá
trình sinh cơ lập nghiệp, các tộc người Thái luôn phải chống lại kẻ thù, trong đó có kẻ
thù 4 chân (thú dữ). Xòe phản ánh bước đường cha ông đoàn kết chống kẻ thù, tạo
lên sức mạnh trị thủy, khai phá đất đai, mong ước một cuộc sống sinh sôi nảy nở.
Với những cuộc vui kéo dài và mang đậm yếu tố trữ tình, dàn nhạc xòe thường
có sự góp mặt của cây tính tẩu. Với sự đặc sắc, uyển chuyển, sinh động của nghệ
thuật xòe Thái, các biên đạo múa, nhạc sĩ chuyên nghiệp đã đưa xòe Thái lên nhiều
sân khấu biểu diễn. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1954), xòe được nâng tầm
lên thành nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh đó, các nhạc sĩ cũng nhanh chóng vào cuộc,
góp phần đưa vòng xòe vượt ra ngoài sân chơi làng bản để đến với nhiều sân khấu
hiện đại.
Nghệ thuật múa xòe truyền thống dân tộc Thái là kết quả sáng tạo nghệ thuật
xuất phát từ lao động của cộng đồng người Thái nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ
văn hóa trước hết của chính họ.
Đặt chân đến vùng đất Điện Biên lịch sử, du khách được ngắm cảnh sắc thiên
nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, trữ tình của non ngàn Tây Bắc. Được thăm lại chiến trường
xưa để sống lại một thời “hoa lửa” của thế hệ ông cha. Mọi người còn được hòa mình
trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Thái với những món ăn hấp dẫn, những vòng xòe
ấm áp, mê hoặc như lời chào, lời mời gọi, níu bước chân du khách gần xa.
023. ĐỨC SƠN/ Điện Biên: Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần giống lâm
nghiệp Trung ương// Đại đoàn kết.- Số 124.- Ngày 4/5/2021 - Tr.10
Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện ra hàng loạt sai phạm trong
công tác quản lý, sử dụng diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho Công ty cổ
phần giống lâm nghiệp Trung ương, chi nhánh Điện Biên, tại địa bàn thành
phố Điện Biên Phủ.
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Đua nhau xây dựng trên đất lâm nghiệp
Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Điện Biên, việc thu hồi, giao đất cho Công ty
cổ phần giống lâm nghiệp Trung ương, chi nhánh Điện Biên (Công ty), thực hiện
theo quy định của Luật Đất đai năm 1993.
Quá trình thực hiện quyết định, Công ty không bố trí kinh phí để thực hiện bồi
thường, giải phóng mặt bằng kịp thời, dẫn đến không được Sở TN&MT cùng các đơn
vị liên quan cắm mốc, giao mốc cụ thể trên thực địa dẫn đến các đơn vị không nắm rõ
vị trí, ranh giới để quản lý đất đai.
Quá trình quản lý không kịp thời báo cáo UBND tỉnh Điện Biên để thu hồi,
điều chỉnh đối với diện tích đất không có nhu cầu sử dụng, dẫn đến quản lý đất đai
thiếu chặt chẽ.
Trong quá trình quản lý, sử dụng đất, Công ty chưa thực hiện nghiêm túc các
quy định của Luật Đất đai, chưa làm hết trách nhiệm trong công tác quản lý và sử
dụng đất để bị lấn chiếm. Bên cạnh đó, ranh giới sử dụng đất giữa Công ty và người
dân tại khu vực vườn thực vật không được cắm mốc, xác định trên thực địa, dẫn tới
tình trạng tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình với Công ty.
Đáng chú ý, Công ty đã tự ý ban hành các quyết định giao đất cho công nhân
viên trong công ty làm nhà ở trái thẩm quyền và mục đích sử dụng đất theo quyết
định giao đất của UBND tỉnh.
Theo Cơ quan Thanh tra, công tác quản lý Nhà nước của Sở TN&MT đối với
diện tích đất giao cho Công ty trong nhiều năm không chặt chẽ, không phát hiện các
sai phạm của Công ty cũng như các sai phạm của UBND thành phố Điện Biên Phủ
trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cấp phép san
ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình đối với phần diện tích đất đã giao cho
Công ty.
Mặt khác, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Điện Biên ban hành nhiều quyết
định thu hồi đất của Công ty để giao cho các tổ chức, đơn vị khác, dẫn đến diện tích
được giao biến động, thay đổi, song không kịp thời chỉ đạo Công ty thực hiện đăng
ký biến động đất đai theo Luật Đất đai năm 2013.
Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng khẳng định, UBND thành phố Điện Biên Phủ
thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình và cá
nhân thiếu chặt chẽ, trình tự thủ tục không đầy đủ.
Ngoài ra, UBND thành phố xác minh nguồn gốc đất, xác định nghĩa vụ tiền sử
dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chính xác, không đầy đủ.
Cấp chồng lấn lên đất của Công ty, không tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích đất
đã giao cho Công ty trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia
đình và không làm thủ tục đăng ký chuyển đổi từ đất rừng sang đất trồng cây hàng
năm theo quy định tại Điều 36 Luật Đất đai năm 2003...
Kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân
Về nguyên nhân dẫn đến các sai phạm, Thanh tra tỉnh Điện Biên đánh giá,
công tác kiểm tra rà soát việc sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
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được giao đất, cấp đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh trong những năm qua chưa
thường xuyên, dẫn đến chưa phát hiện kịp thời các tồn tại, sai phạm để tham mưu chỉ
đạo chấn chỉnh khắc phục.
Cơ quan Thanh tra cũng kết luận, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh
những năm trước đây thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Đáng chú ý, một bộ phận cán bộ,
công chức được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đất đai của thành phố
Điện Biên Phủ chưa nghiêm túc trong quá trình thực thi công vụ, dẫn đến sai phạm
trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau khi phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh
Điện Biên kiến nghị Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các
cá nhân có liên quan đến các sai phạm qua các thời kỳ.
Đồng thời, kiến nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ truy thu tiền sử dụng đất
phải nộp trong việc cấp giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa xác
định nghĩa vụ tài chính số tiền 1 tỷ 412 triệu đồng theo quy định.
UBND thành phố Điện Biên Phủ cần họp kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ
luật đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm như: Xác nhận, thẩm
định hồ sơ cấp đất sai nguồn gốc, sai diện tích, ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ sai
mục đích, sai nguồn gốc đất, hồ sơ không đầy đủ, không thống nhất, thiếu thông tin,
không thu tiền sử dụng đất. Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước,
không kiểm tra, không quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao để người dân lấn,
chiếm, cải tạo san ủi đất trái phép.
Đối với Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp Trung ương, chi nhánh Điện Biên,
Thanh tra tỉnh kiến nghị Công ty kiểm điểm, xử lý nghiêm túc các cá nhân có liên
quan đến sai phạm.
024. Anh Dũng - Hoài An/ Bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực biên giới// Công an nhân dân.- Số 5786.- Ngày 31/5/2021 - Tr.8
Chiều 29-5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, các lực lượng chức
năng vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực
biên giới, tang vật thu giữ gồm 2.058 viên ma tuý tổng hợp, 103 gram thuốc phiện, 10
gram heroin.
Theo đó, vào lúc 17 giờ ngày 28/5, Tổ công tác phối hợp gồm Đồn Biên phòng
Si Pha Phìn phối hợp với Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng
tỉnh Điện Biên) và lực lượng chức năng huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 67 tuyến biên giới Việt Nam – Lào, thuộc
địa phận xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) thì phát hiện 2 nam thanh niên di chuyển trên
xe máy hướng từ biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong bộ phận lọc gió của xe
máy có gói lớn hình vuông bên trong có các gói nhỏ màu xanh chứa số lượng 2.058
viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp, 100 gram nghi là thuốc phiện, 10 gram
nghi là heroin và một số tang vật liên quan.
Tại cơ quan điều tra, danh tính các đối tượng bước đầu xác định là Lò Văn
Thâng (sinh năm 1991) và Lò Văn Hùng (sinh năm 1996), cùng trú tại thị trấn Tủa
Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
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Quá trình mở rộng điều tra, đến khoảng 10 giờ ngày 29-5, Đồn Biên phòng Si
Pha Phìn thi hành Lệnh Khám xét khẩn cấp chỗ ở và Lệnh giữ người trong trường
hợp khẩn cấp với đối tượng Sần Seo Sấn (sinh năm 1994, trú tại bản Pháng Chủ, xã
Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Tang vật thu giữ tại nhà Sần Seo Sấn có 3
gram thuốc phiện.
Trước cơ quan điều tra, đối tượng Sần Seo Sấn, Lò Văn Thâng và Lò Văn
Hùng đều khai nhận số lượng 2.058 viên nén màu hồng trên là ma tuý tổng hợp, 103
gram thuốc phiện và 10 gram hero-in.
Đối tượng Sần Seo Sấn là kẻ chung tiền, chỉ điểm và dẫn đường cho Lò Văn
Thâng và Lò Văn Hùng lên biên giới để mua ma túy về sử dụng và chia nhau bán
kiếm lời.
Hiện Đồn Biên phòng Si Pa Phìn tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án và xử
lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
025. THU TRANG - CAO THIÊN/ Khám Phá Nhiều Chuyên án Ma Túy// Công
an nhân dân.- Số 5759.- Ngày 4/5/2021 - Tr.5
Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công nhiều chuyên
án ma túy, bắt 4 đối tượng, thu số lượng lớn ma tuý.
Cụ thể, hồi 6h ngày 2- 5, tại km82+50, quốc lộ 4H, bản Nậm Thà Là xã Pa
Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Công an huyện Nậm Pồ triệt phá thành công
chuyên án, bắt quả tang đối tượng Giàng A Vàng (SN 1980) trú tại bản Hua Sin, xã
Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Thào A Của (SN 1978) trú tại bản
Van Hồ, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về hành vi tàng trữ trái phép
chất ma tuý. Tang vật thu tại chỗ 127,23g heroine.
Trước đó, hồi 23h ngày 1- 5, tại km96+700 QL 4H, thuộc bản Pa Tần, xã Pa
Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; Công an huyện Nậm Pồ khám phá thành công
chuyên án, bắt giữ các đối tượng Giàng A Dùng (SN 1989) và Giàng A Dính (SN
1972) cùng trú tại bản Xà Quế, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về
hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; tang vật thu 677,86g heroine, 2.200
viên MTTH.
026. Mắn On/ Khẩn trương dập dịch, giúp dân ở Nậm Pồ// QĐND.- Số 21591.Ngày 19/5/2021 - Tr.3
Chiều 18-5, tỉnh Điện Biên phát hiện thêm 4 ca dương tính với virut SARSCoV-2 có liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và phường Him
Lam, TP. Điện Biên Phủ. Như vây, từ ngày 7-5 đến nay, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận
30 ca nhiễm Covid -19. Nhưng điều khiến người dân bớt lo lắng là những trường hợp
dương tính với virut SARS-CoV-2 phát hiện gần đây nhất đều trong khu vực được
phong tỏa, cách ly. Qua đó thể hiện công tác, ứng phó với dịch Covid -19 của địa
phương bước đầu đạt hiệu quả.
Dịch Covid -19 ở huyện Nậm Pồ xuất hiện rất bất ngờ nhưng địa phương đã
khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Trong cuộc hợp khẩn được tổ chức
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trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng, chống dịch (PCD) Covid -19 tỉnh Điện Biên với
huyện Nậm Pồ vào tối 15-5, đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh tại xã Si Pa Phìn rất phức
tạp, có khả năng tăng lên, lan rộng, trong khi đó chưa phát hiện ra nguồn lây của bệnh
nhân 3.758. Hơn lúc nào hết, Điện Biên phải tập trung nguồn lực cao nhất để chống
dịch Covid -19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân”.
Trực tiếp có mặt tại “ tâm dịch” xã Si Pa Phìn chỉ đạo công tác PCD, đồng chí
Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các lực lượng: Việc quan
trọng nhất là công tác khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, ngay sau
khi xuất hiện ca nhiễm Covid -19, Sở y tế tỉnh Điện Biên đã cử đội phản ứng nhanh
của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh với gần 100 cán bộ y tế vào điều tra, xác minh
lịch trình, lấy mẫu xét nghiệm, làm việc hết công suất, không kể ngày đêm. Cao điểm
như ngày 15-5, đã truy vết được 431 trường hợp F1 liên quan tới 3 ca bệnh (3.758
,3.837 , 3.838) ỏ Si Pa Phìn.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay sau khi thực hiện phong tỏa, cách ly xã Si
Pa Phìn, với hơn 1000 hộ, 5.975 nhân khẩu, công tác PCD Covid -19 đã được các
đơn vị phối hợp thực hiện khẩn trương. Trên Quốc lộ 4H, đoạn qua Nậm Pồ, lực
lượng chức năng đã lập 6 tổ, chốt chặn, gồm cán bộ y tế, quân sự, công an, có nhiệm
vụ hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo
khẩu trang, giữ khoảng cách bảo đảm an toàn theo quy định. Huyện Nậm Pồ duy trì
nghiêm 12 tổ, chốt PCD trên biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng chí
Bùi Văn Luyện, Chủ tịch huyện Nậm Pồ cho biết: Huyện đã thành lập các tổ công
tác, trực tiếp xuống xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCD; đến các bản tuyên truyền
những biện pháp PCD, động viên bà con không hoang mang và cũng không lơ là, chủ
quan. Huyện đã xây dựng phương án bầu cử đối với các cử tri đang cách ly y tế, chú
trọng công tác bảo đảm an toàn PCD trong quá trình bẩu cử.
Trong khó khăn, huyện Nậm Pồ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ,
đông viên của cấp trên và nhân dân. Tại xã Phìn Hồ- nơi cách ly tập trung của hơn
200 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Phong, huyện cử 40
thầy, cô giáo đã được xét nghiệm virut SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính cùng ở lại
chăm sóc các em. Lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và nhiều người
dân đã tình nguyện tham gia nấu ăn, phục vụ hậu cần ở các khu cách ly. Đoàn Kinh
tế-Quốc phòng 379 (Quân khu 2) thành lập 2 khu cách ly, cử 25 cán bộ trực tiếp tham
gia hỗ trợ bà con; huy động phương tiện vận chuyển vật chất, thực phẩm cho các khu
cách ly tập trung trên địa bàn.
Những ngày qua, huyện Nậm Pồ đã nhận được khá nhiều nhu yếu phẩm (như:
Mì ăn liền, sữa, nước lọc, chăn màn, gạo, rau củ các loại…) cùng nhiều vật tư y tế để
PCD từ nhiều nhà hảo tâm trong cả nước trao tặng. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện
tinh thần “tương thân tương ái”, tiếp thêm động lực để chính quyền, quân và dân
huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tiếp tục “chiến đấu” hiệu quả với dịch Covid -19.
027. Ngọc Anh/ Chào đời trong thành trì chống dịch// Đại đoàn kết.- Số 146.Ngày 26/5/2021 - Tr.13
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Tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới trung ương 2 - nơi đang điều trị những bệnh
nhân Covid-19 nặng, luôn trong tinh thần chống dịch. Thế nhưng, trong khu Ngoại
sản của BV thi thoảng lại vang lên tiếng khóc của một thiên thần bé nhỏ vừa chào
đời. Những tiếng khóc đầu đời ấy như tiếp thêm sức mạnh và niềm hy vọng cho các y
bác sĩ: Rồi chúng ta sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh.
Những ca phẫu thuật đặc biệt
Tối ngày 21/5 vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại sản, BV bệnh Nhiệt đới trung
ương đã làm nên một điều kỳ diệu khi mổ cấp cứu thành công cho sản phụ L.T.Q., 33
tuổi đến từ tỉnh Điện Biên. Bệnh nhân vào viện ngày 19/5 được chẩn đoán thai 35
tuần đang phát triển - nhiễm Covid 19 được chuyển Khoa Cấp cứu trong cùng ngày.
Sau khi hội chẩn, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện chẩn đoán: Bệnh nhân suy hô hấp
- nhiễm Covid-19/ thai 35 tuần (thụ tinh trong ống nghiệm) và suy thai.
Tối hôm ấy, để tiến hành phẫu thuật bắt em bé, BV phải huy động các bác sĩ từ
các Khoa Cấp cứu, Sản, Nhi, Gây mê. Tất cả làm việc trong điều kiện phòng dịch đặc
biệt nghiêm ngặt. Và sau hơn 1 giờ phẫu thuật, một bé gái xinh xắn đã ra đời, nặng
2600g. Sau phẫu thuật, em bé được chuyển về Khoa Nhi để chăm sóc và điều trị còn
sản phụ đã ổn định về sản khoa được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp.
Các bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng mang thai dường như khiến cơ thể phụ
nữ dễ bị tổn thương hơn với Covid-19 do các cơ quan mà virus Corona tấn công
nhiều là phổi và hệ tim mạch thì lại hoạt động nhiều trong thai kỳ.
Vì vậy, theo BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Ngoại sản BV bệnh
Nhiệt đới trung ương, các BS đã chọn được đúng thời điểm vàng để cứu con bởi mẹ
suy hô hấp phải can thiệp thở máy sẽ ảnh hưởng nhiều đến em bé.
Trước đó, cũng tối muộn ngày 17/5, sau những giờ phút đầy căng thẳng của
các y bác sĩ, một thiên thần bé nhỏ chào đời ngay trong khu cách ly đặc biệt. Sản phụ
Đ., (23 tuổi, ở Hưng Yên) có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 từ ngày 12/5.
Ngày 13/5, bệnh nhân được Trung tâm Phòng, chống dịch bệnh Hưng Yên chuyển
đến BV bệnh Nhiệt đới trung ương theo dõi, điều trị. Bệnh nhân được chẩn đoán
viêm long đường hô hấp trên, chưa có dấu hiệu tổn thương phổi.
20 giờ 30 ngày 17/5 bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ, tim thai chậm, không
đều được chẩn đoán suy thai và mắc Covid-19. Sau khi hội chẩn, Ban giám đốc BV
đã chỉ định mổ đẻ cấp cứu cho bệnh nhân.
Đây đều là những ca mổ đặc biệt đối với ekip y bác sĩ, bởi nó được thực hiện
trong điều kiện phòng dịch vô cùng nghiêm ngặt, chỉ sơ sẩy một chút cũng để lại
những hệ lụy đáng tiếc.
Theo BS Nguyễn Quốc Khánh – Khoa Ngoại sản, trước khi tiến hành phẫu
thuật bắt thai, các BS đã phải gặp gỡ bệnh nhân giải thích và tư vấn những mối nguy
cơ cũng như cần chuẩn bị theo dõi chăm sóc sau mổ đúng quy trình cách ly điều trị.
Bé gái chào đời trong niềm vui khôn tả của các thầy thuốc. Nhưng thử thách
vẫn chưa hết, ngay sau đó bé có tình trạng suy hô hấp (ngạt), được ekip y bác sĩ tiến
hành hồi sức sơ sinh nên sức khoẻ mới ổn định trở lại. Hiện cả hai mẹ con sản phụ
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đều có sức khoẻ ổn định và được chăm sóc tại Khoa Ngoại sản với 2 ekip chăm sóc
theo dõi và điều trị.
Trong đợt dịch hồi tháng 7/2020, các y bác sĩ BV bệnh Nhiệt đới trung ương
cũng phẫu thuật thành công cho một sản phụ từ Liên bang Nga về Việt Nam (bệnh
nhân 411), 30 tuổi, địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ. Ngay khi tiếp nhận bệnh
nhân, các kế hoạch đón em bé chào đời đã được thiết lập rất khẩn trương. 7 tiếng
đồng hồ, các bác sĩ trong bộ bảo hộ đã phải theo dõi sát sao sản phụ để người mẹ sinh
hạ con an toàn.
Niềm tin chiến thắng
“Khi em cất tiếng khóc chào đời, không gian như bừng sáng. Bế em trên tay là
một bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ y tế màu xanh, khẩu trang kín mít, chỉ còn hở đôi mắt
ánh lên nét rạng ngời. Em cất tiếng khóc, chị nhẹ nhõm như vừa trút gánh nặng ngàn
cân, vui sướng đến run người, nghe bên tai tiếng bà cười trong nước mắt, bố đang gọi
video bỗng lặng đi… Tất cả vỡ òa cảm xúc…
Em sinh ra trong sự nâng niu, đón chờ của những người thân và nhiều hơn thế
nữa. Tiếng khóc chào đời của em đã thắp thêm niềm hy vọng, niềm tin chiến thắng
đại dịch cho những chiến sĩ áo trắng nơi đây…”.
Đó là những lời văn chân thực mà tràn đầy cảm xúc trong bức thư đạt giải Nhất
cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50 của cô bé Đào Anh Thư, lớp 8A2, trường THCS
Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Đó cũng là lời mà hàng triệu người muốn nói như một sự tri ân sâu sắc dành
cho các y bác sĩ đang ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu chống dịch. Họ đã không
quản vất vả, hy sinh để ngay trong khu cách ly đặc biệt – tuyến đầu của điều trị bệnh
nhân Covid-19, những thiên thần nhỏ bé vẫn được chào đời an toàn.
Ai cũng tin rằng, những đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, trong
thấm đẫm tình yêu thương, sự sẻ chia thì nhất định sau này sẽ trưởng thành hơn và
sống có trách nhiệm hơn.
Hiện BV bệnh Nhiệt đới trung ương là đơn vị tuyến đầu chống dịch, đang thực
hiện điều trị cho hơn 300 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có rất nhiều ca bệnh
nặng, nguy kịch.
Tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có bằng chứng Covid-19 truyền từ mẹ
sang thai nhi. Đáng lưu ý là mặc dù hệ gene của Covid-19 và SARS giống nhau
tới 86%, các nghiên cứu trước đây cho thấy thai phụ nhiễm SARS có tỷ lệ biến
chứng cao, như sảy thai tự nhiên, sinh non và giảm tăng trưởng trong tử cung.
Nhưng những biến chứng này không xảy ra với các thai phụ bị nhiễm Covid-19
mà các nhà nghiên cứu đã chọn để nghiên cứu. (thông tin từ bài dịch của Tiến sĩ
Nguyễn Xuân Hưng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Y học tái tạo
Vinmec).
028. YẾN HÀ/ Gác phấn trắng “bước” vào cuộc chiến Covid-19// Giáo dục &
Thời đại.- Số 126.- Ngày 27/5/2021 - Tr.8
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Kể từ khi ổ dịch Covid-19 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (Điện Biên)
bùng phát, với 3 ca đầu tiên, nhiều ngôi trường ở Nậm Pồ đã “bất đắc dĩ” trở
thành khu cách ly. Không còn tiếng đánh vần của con trẻ, thế nhưng dưới tán
phượng vĩ đỏ rực của những ngày tháng 5 vẫn ghi dấu tình thầy trò đầy thắm
thiết. Trường học thì “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, còn các thầy cô đành gác lại
phấn trắng, bảng đen và trang giáo án, bước vào cuộc chiến mang tên Covid-19.
Thần tốc “biến” trường học thành nơi cách ly
Xã Si Pa Phìn được xem là ổ dịch Covid-19 lớn nhất ở Điện Biên cho đến thời
điểm hiện tại, với hơn 40 ca, trong tổng số 55 ca dương tính với SARS-CoV-2 của
toàn tỉnh. Ngay khi xác định những ca bệnh đầu tiên vào đêm 14/5, một số trường
học tại tâm dịch được “nhắm” đến, để “biến” thành nơi cách ly tập trung cho các F1.
Ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ cho biết: Trước
áp lực về thời gian và mức độ lây lan của dịch bệnh, không chỉ huyện mà ngành Giáo
dục cũng phải quyết liệt, thần tốc vào cuộc. Trước tiên là sẵn sàng, bảo đảm về cơ sở
vật chất tại trường học mà huyện lựa chọn làm nơi cách ly, sau là vận động sự vào
cuộc của toàn hệ thống giáo dục địa phương, cũng như các địa phương khác chung
tay hỗ trợ điều kiện ăn, nghỉ cho đối tượng cách ly.
Còn nhớ cái đêm 16/5, cũng như địa điểm khác được lựa chọn làm nơi cách ly
tập trung, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học (PTDTBT-TH) Phìn Hồ
vẫn sáng ánh điện. Cùng với các lực lượng chức năng của huyện, toàn bộ cán bộ, giáo
viên, nhân viên nhà trường (không nằm trong diện phải cách ly) được huy động, rốt
ráo, tất bật bắt tay sắp xếp, bố trí nơi ở cho người cách ly.
Không có thời gian giao nhiệm vụ cho từng người, song mỗi người đều tự giác
phân việc cho mình. Người vệ sinh, quét dọn phòng, lớp học. Có người lại khuân
giường, vác chiếu, chăn, màn… để sẵn sàng đón F1 về nghỉ ngay trong đêm.
Thầy Trần Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường PTDTBT-TH Phìn Hồ cho biết:
Mặc dù huy động trong đêm, song cán bộ giáo viên không ai cảm thấy phiền phức,
mà tập trung dồn sức hoàn thành nhiệm vụ. Đều là phục vụ đồng nghiệp, học sinh
cũng như phụ huynh, đồng bào mình cả.
Cho đến nay, huyện Nậm Pồ đã thành lập 14 khu cách ly tập trung tại các điểm
trường, với sức chứa trên 2.000 người. Liên tiếp các trường học: Mầm non, Tiểu học
Si Pa Phìn; THCS Tân Phong; Tiểu học, THCS Phìn Hồ và Tiểu học Chà Nưa… đã
“thần tốc” được trưng tập, bố trí, sắp xếp và trở thành các địa điểm cách ly đảm bảo
theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Giáo viên trở thành “anh nuôi”
Với hơn 100 cán bộ, giáo viên, gần 600 học sinh (chủ yếu là tiểu học và mầm
non) thuộc diện F1, phải cách ly tập trung, nên phần lớn số giáo viên còn lại trong
vùng dịch đều được trưng tập để thực hiện nhiệm vụ là “hậu phương vững chắc”.
Không phải tới trường như mọi khi, hơn chục ngày nay, mỗi sáng thầy Đinh
Thành Luân (giáo viên Trường PTDTBT-TH Phìn Hồ) đều có mặt rất sớm tại nhà ăn
công vụ. Thầy đến để tham gia chuẩn bị bữa ăn cho hơn 100 người thực hiện cách ly
tại trường. Ngoài 7 người lớn, số còn lại đều là học sinh bậc học mầm non và tiểu học.
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“Công việc hàng ngày của chúng tôi là quét dọn, vệ sinh xung quanh khu ở và
bảo đảm chế độ ăn uống cho các em. Vì đây là trường bán trú nên việc chăm sóc cho
học sinh chúng tôi đã quen từ trước nay. Chỉ có điều, trong điều kiện dịch dã mọi
việc đều phải cẩn trọng hơn. Tất cả phải bảo đảm an toàn, từ phòng chống dịch, đến
an toàn vệ sinh thực phẩm” - thầy Luân chia sẻ.
Mặc dù, khu cách ly mới thành lập thời gian ngắn, song những câu chuyện “dở
khóc, dở cười” mà thầy giáo trẻ chia sẻ đã cho chúng tôi thấy một hình ảnh rất khác
của họ giữa tâm dịch. Trách nhiệm, nhiệt huyết và cẩn trọng từng bữa ăn, giấc ngủ,
quần, áo, thậm chí dọn dẹp “sản phẩm” của những bé mầm non vô tình làm bẩn
giường, chiếu... tất cả đều tràn đầy tình yêu thương và sự ấm áp.
Trường PTDTBT-TH Phìn Hồ có 46 cán bộ, thầy cô thì gần nửa trong số đó
không nằm trong diện phải cách ly. Toàn bộ số này đều được trưng tập và tự nguyện
ở lại trường làm công tác hậu cần như thầy Luân.
“Nhiều lứa tuổi khác nhau nên chế độ ăn cũng khác nhau. Các thầy cô đều
dành tâm huyết để mỗi bữa ăn của các cháu được ngon miệng và đầy đủ dưỡng chất,
góp phần nâng cao sức khỏe, “chiến đấu” với bệnh tật. Việc vận chuyển đến cho các
cháu được cán bộ y tế và lực lượng chức năng thực hiện” – Hiệu trưởng Trường
PTDTBT-TH Phìn Hồ Trần Đăng Khoa cho hay.
Cũng theo chia sẻ của thầy Khoa, từ ngày 17/5 đến nay, với sự chia sẻ, hỗ trợ
của cá nhân, đơn vị thiện nguyện, các cháu đã có thêm bữa ăn phụ là bánh mì và sữa
vào giữa hai buổi sáng, chiều.
Nếu như, dịch Covid-19 ở Si Pa Phìn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ
lượng người thực hiện cách ly tập trung sẽ tăng lên. Chắc hẳn tuyến đầu chống
dịch, trong đó có cả thầy cô tình nguyện ở các điểm cách ly đầy khó khăn này sẽ
thêm bội phần gian khó. Thế nhưng, bằng tình thương người thầy với những
học trò nhỏ, nhiệm vụ ấy sẽ chẳng còn là thử thách, nếu luôn có thêm những
cánh tay sẵn sàng sẻ chia, đồng hành từ khắp mọi miền, với quyết tâm cùng
chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.
029. Lê Lan và Bích Hạnh/ Nỗ lực thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
mới// Nhân dân.- Số 23939.- Ngày 11/5/2021 - Tr.5
Là tỉnh miền núi, biên giới, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, khi triển
khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, tỉnh Ðiện Biên gặp nhiều
trở ngại. Tuy nhiên, bằng sự chủ động của cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ
giáo viên, đến thời điểm này, Ðiện Biên cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo
chương trình mới.
Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD & ÐT) Ðiện Biên Nguyễn Văn Kiên
cho biết: Toàn tỉnh còn hàng trăm phòng học tạm, phòng học bán kiên cố; nhiều
trường thiếu phòng chức năng, phòng công vụ, phòng ở cho học sinh nội trú và các
công trình phụ trợ khác. Ðội ngũ giáo viên cũng thiếu trầm trọng (đến cuối học kỳ I
năm học 2020 - 2021, riêng bậc tiểu học thiếu 167 giáo viên tiếng Anh, 21 giáo viên
Tin học). Một số đơn vị thiếu giáo viên tiểu học: huyện Mường Nhé thiếu 53 giáo
viên tiểu học, Tủa Chùa thiếu 41 giáo viên tiểu học…
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Toàn huyện Ðiện Biên Ðông có 948 phòng học ở cả ba cấp, trong đó có tới 328
phòng bán kiên cố, 67 phòng học tạm và năm phòng học phải mượn nhà dân và trụ sở
UBND xã. Với hai huyện Tủa Chùa và Mường Ảng, vấn đề thiếu giáo viên tiếng
Anh, Tin học đang bức thiết hơn. Trưởng phòng GD và ÐT huyện Tủa Chùa Nguyễn
Hồng Sơn cho biết: Tủa Chùa thiếu khoảng 200 giáo viên, trong đó chủ yếu là thiếu
giáo viên mầm non, giáo viên Tiếng Anh và Tin học. Thời gian qua Phòng GD và ÐT
huyện đã chỉ đạo thực hiện theo phương án giáo viên hai bộ môn này sẽ luân phiên
dạy ở các trường, song cũng chỉ là giải pháp tình thế. Với huyện Mường Ảng, hiện
nay mới có 13 giáo viên trong khi số trường là 29. Ở một số đơn vị như Trường phổ
thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Bua, phòng học môn Tin học chưa có thiết bị;
nhiều trường cũng chưa có phòng học môn tiếng Anh…
Năm học qua, Sở GD và ÐT Ðiện Biên đã chỉ đạo rà soát, lập kế hoạch sửa chữa
để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. Ngành huy động lồng
ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, thiết
bị. Tính đến ngày 31-3-2021, ngành đã hoàn thành cải tạo, sửa chữa nâng cấp cho 47
trường học với kinh phí 48,815 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, vận động các nguồn
lực xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh. Riêng ba tháng đầu năm 2021, ngành
giáo dục Ðiện Biên đã huy động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, hiện vật, tài sản,
ngày công... với tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng xây dựng 40 phòng học, 10 phòng ở nội
trú, 12 phòng công vụ, 13 công trình vệ sinh và hơn 4.666 m2 sân bê-tông.
Thực hiện đồng thời các giải pháp, đến nay toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 và cán
bộ quản lý trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên đã được bồi dưỡng trực tiếp về
nội dung, phương pháp giảng dạy sách giáo khoa lớp 1 mới. 100% trường tiểu học
xây dựng kế hoạch dạy học, sắp xếp thời khóa biểu đối với các môn học ở lớp 1 và
thực hiện chương trình các môn học theo kế hoạch năm học. Một số phòng GD và
ÐT như: thành phố Ðiện Biên Phủ, huyện Ðiện Biên, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường
Nhé đã tổ chức hội thảo, xây dựng các chuyên đề về dạy tiếng Việt và Toán lớp 1
theo định hướng phát huy phẩm chất năng lực học sinh. Sở GD và ÐT Ðiện Biên
hoàn thành việc biên soạn, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục
địa phương lớp 1; thực hiện in ấn và sử dụng vào giảng dạy trong học kỳ II. Ðội ngũ
giáo viên tiếng Anh, Tin học dù kiêm dạy nhiều trường song vẫn bảo đảm chất lượng
dạy và học.
Tiếp tục thực hiện Chương trình GDPT mới đối với khối lớp 2 và khối lớp 6
trong năm học tới, bằng kinh nghiệm “vượt khó” trong thời gian qua, Sở GD và ÐT
Ðiện Biên đã xây dựng kế hoạch triển khai các đợt tập huấn đại trà giáo viên cấp tiểu
học, THCS, THPT về triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới và chương trình
sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 bảo đảm kế hoạch; phấn đấu hoàn thành nội dung tập
huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trước khi khai giảng năm học mới.
030. Trần Sơn/ Lớp học ở “suối dừng chân”// Giáo dục và thời đại.- Số 115.Ngày 14/5/2021 - Tr.8
Xã Nậm Tin (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) theo tiếng Thái nghĩa là “suối
dừng chân”. Cô Nọi chọn nơi đây làm chốn “nghỉ ngơi” để “nuôi dưỡng” tương lai
cho những đứa trẻ dân tộc…
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Không lùi bước dù “đêm” rất dài
Xa xôi, hẻo lánh, đường đi hầu như không có, xã Nậm Tin thiếu thốn đủ bề.
Thiếu điện, nước, phòng học đơn sơ… suốt bao năm, những cô giáo trẻ “cắm bản”
như cô Tòng Thị Nọi nếm trải đã nhiều. Chỉ có tình yêu nghề, mến trẻ, nghị lực phi
thường mới giúp các cô chiến thắng nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ “trồng người”.
Cách trung tâm huyện Nậm Pồ gần 30 km, song để đến được Nậm Tin, chúng
tôi phải đi qua hàng chục con đèo, dốc cheo leo giữa một bên là vách núi dựng đứng,
một bên là vực sâu hun hút. Cứ tưởng cung đường chỉ dành cho cánh đàn ông, song
những người chân yếu, tay mềm như cô Nọi lại chinh phục mỗi ngày.
Trường Mầm non Nậm Tin nằm lọt thỏm quanh giữa đại ngàn heo hút. Trong
căn phòng công vụ chật hẹp chỉ đủ kê bộ bàn ghế nhỏ, cô Tòng Thị Nọi - Hiệu trưởng
nhà trường phân trần: “Trường chúng em mới thành lập nên cơ sở vật chất còn khó
khăn lắm các anh ạ! Gọi là trường nhưng chúng em ở đây mới chỉ có 4 phòng học,
chưa có phòng làm việc. Nhà công vụ cho giáo viên cũng chưa có, nên tất cả đều phải
tận dụng: Vừa ở, vừa làm việc”.
Chỉ nhìn vào điều kiện cơ sở vật chất nơi đây, chúng tôi thầm thán phục nghị
lực sống phi thường của các cô. Sau lời giới thiệu ngắn gọn về trường, cô Nọi trải
lòng, đưa chúng tôi về thời điểm 15 năm trước, khi cô mới bước chân vào nghề giáo.
Cô Nọi là con thứ 6 trong gia đình nghèo có 7 người con. Cô sinh ra tại xã
Thanh Chăn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Năm 2006, sau khi tốt nghiệp
Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, cô đã làm đơn tình nguyện đi “cắm” điểm bản
xa và khó khăn nhất như để thử sức.
“Chẳng biết vì sao ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường em luôn ước mơ
được trở thành cô giáo. Lên huyện lúc bấy giờ nhìn đâu cũng thấy khó khăn, đói
nghèo, anh ạ. Không điện, không đường, không trường… Những giáo viên mới bước
vào nghề như em ban đầu lên đây cũng thấy hoang mang, dao động. Nhưng rồi cứ nghĩ
đến trẻ ở vùng cao còn nhiều thiếu thốn. Nếu giáo viên nào cũng muốn ở trường trung
tâm, thành phố thì những đứa trẻ nơi biên giới sẽ học tập ra sao?”, cô Nọi chia sẻ.
Trường Mầm non Nà Bủng là ngôi trường đầu tiên cô Nọi đặt chân. Cô được
phân công dạy học ở điểm bản Ngải Thầu. Đó là điểm bản giáp biên giới Việt - Lào,
khó khăn bậc nhất của huyện Mường Nhé (nay thuộc huyện Nậm Pồ) lúc bấy giờ.
Đây là địa bàn sinh sống của đồng bào Mông.
“Người dân ở đây còn lạc hậu lắm. Con em đến 8, 9 tuổi mà vẫn chưa cho đi
học. Khi em về đây, điểm trường là nhà tạm, tường gỗ, không sóng điện thoại và
cũng chưa có điện lưới quốc gia. Buổi tối thì buồn, đêm cứ dài dằng dặc, ai cũng nhớ
nhà. Những ngày đầu em khóc rất nhiều, nhưng vì đã chọn nên không thể lùi bước”,
cô Nọi tâm sự.
Những “hạt giống” của cô Nọi
Vận động học sinh đến lớp đã khó, giữ chân trò ở lại lại càng khó khăn hơn.
Mỗi ngày đến lớp, việc đầu tiên là cô điểm danh sĩ số. Có nhiều nhặn gì đâu, mỗi lớp
ở điểm bản chỉ có hơn chục học sinh, chỉ lướt qua là thấy. Hễ vắng trò nào là cô lại
leo lên tận bản tìm về.
47

“Có lúc đến tận nhà đón trẻ ra lớp chúng em vẫn bị phụ huynh xua đuổi vì họ
muốn con tiếp tục đi nương. Họ xua tay đuổi về và liên tục nói “mùng chế” nghĩa là
họ bảo: Cô đi về đi!”, cô Nọi nhớ lại.
Mỗi lúc lên bản, cứ tìm được em này thì em khác lại “trốn”. Nhiều lúc cô chỉ
muốn khóc, nhưng phụ huynh nào có hiểu.
“Làm cô giáo mầm non tức là thay mẹ dạy trẻ. Mà muốn làm được điều đó thì
trước hết mình phải yêu trẻ, kiên trì, chịu khó tìm cách khơi gợi lòng yêu thích của
các cháu trong mỗi buổi học. Dạy trẻ cũng như trồng cây. Cây có được vun xới thì
mới lớn nhanh và ra hoa kết trái”, cô Nọi tâm sự.
“Mưa dầm thấm lâu”, cô Nọi cứ miệt mài vận động, tuyên truyền. Khi thì nhờ
trưởng bản, lúc lại nhờ cán bộ xã phối hợp vận động học sinh lên lớp. Cứ thế, cô dành
hết tình yêu thương của mình cho con trẻ. Cũng nhờ đó mà cô đã chinh phục được
những phụ huynh “khó tính” nhất.
“Trước đây, nhiều người không đồng thuận cho trẻ đến trường đâu, vì họ luôn
tâm niệm rằng “học cái chữ không làm cho con cái người Mông lo bụng được”. Sau
thời gian dài thuyết phục thì nay họ lại rất tích cực tham gia cùng Ban giám hiệu nhà
trường vận động con em ra lớp”, cô Nọi kể.
Ông Hờ A Lù, Chủ tịch UBND xã Nậm Tin trăn trở: “Các cô giáo từ dưới xuôi
mang con chữ đến dạy học cho con em đã phải chịu muôn vàn khó khăn. Cán bộ xã
chúng tôi nhiều khi cũng thấy ái ngại. Tuy nhiên để giải quyết vấn đề này thì xã gần
như “lực bất tòng tâm”. Hy vọng những dự án về nhà công vụ cho các cô giáo sớm
được triển khai để các cô đỡ vất vả hơn”.
Suốt bao nhiêu năm gắn bó với mảnh đất biên viễn xa xôi Nậm Pồ, Trường
Mầm non Nà Khoa có bao nhiêu điểm bản thì cô Nọi in dấu chân gần hết. Tháng
10/2017 cô đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng.
Đến 9/2020, cô được điều động và bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mầm
non xã Nậm Tin. Trên cương vị này, cô đã truyền đạt hết kinh nghiệm bản thân tích
lũy được cho những đồng nghiệp đi sau. Tất cả chỉ với mong muốn con em đồng bào
dân tộc thiểu số đến trường nhiều hơn, để tương lai tươi sáng hơn.
“Ngày trước tụi nhỏ ở đây rụt rè lắm, chẳng bao giờ nói chuyện hay giao tiếp
với người lạ. Nhưng từ khi đến trường đi học, được cô giáo dạy, học tập cùng bạn bè,
tụi nhỏ đã mạnh dạn hơn rất nhiều”, cô Nọi phấn khởi nói.
Chia tay Nậm Tin, trở về với phố thị phồn hoa trên con đường gập ghềnh, cheo
leo giữa đại ngàn heo hút, chúng tôi hiểu rằng con đường đi tìm cái chữ của học sinh
ở Nậm Tin còn nhiều gian nan. Nó chẳng khác gì con đường để đến được nơi đây.
Với những nỗ lực của biết bao thế hệ giáo viên “cắm bản” như cô Nọi, tin rằng những
“hạt giống” mà các cô “gieo” hôm nay sẽ sớm đâm chồi nảy lộc xanh tươi!
031. MINH THỊNH/ Nhớ ít công thức vẫn đạt điểm cao// Giáo dục và thời đại
chủ nhật.- Số 18.- Ngày 02/5/2021 - Tr. 6+7
Học sinh lớp 12 cả nước đang chạy đua với thời gian để trang bị cho mình
kiến thức đủ để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả cao nhất. Vật lý là
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môn khó lấy điểm cao nên những gợi ý của GV có nhiều năm kinh nghiệp sẽ
giúp HS ôn tập hiệu quả để “ẵm trọn” điểm 10.
“Gốc chắc, rễ khỏe”
Cô giáo Nguyễn Thị Thủy GV Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Điện
Biên) có nhiều năm kinh nghiệm trong dạy học và ôn luyện môn Vật lý. Các thế hệ
học trò qua bàn tay dìu dắt của cô đã gặt hái được nhiều thành công ở mỗi mùa thi.
Theo cô Thủy, để có kiến thức tốt ở môn Vật lý, HS cần phải nắm vững, thuộc
làu những kiến thức mang tính nền tảng. Nó được coi như phần gốc và bộ rễ của một
cái cây.
“Toàn bộ kiến thức môn học này nằm ở 7 Chương, trong đó Chương I là
chương nền tảng. Học sinh phải thuộc kiến thức cơ bản ở chương này mới học được
các chương tiếp theo. Vì vậy, “ gốc chắc, rễ khỏe” cây mới có thể phát triển được”,
cô Thủy chia sẻ.
Cô Thủy cũng cho biết: Để HS học tốt môn Vật lý, vấn đề cốt lõi nằm ở
phương pháp truyền thụ của GV.
“Phương pháp dạy là yếu tố rất quan trọng. GV phải làm sao đưa ra cách học
tốt nhất, HS mới có kết quả học tập như ý. Phương pháp của tôi là: Nhớ đủ công
thức, song HS lại làm được nhiều bài tập, hệ thống được kiến thức tốt, đầy đủ các
dạng.
Ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, việc ôn luyện kiến thức cho HS trước
mỗi kỳ thi được chia hai giai đoạn, đó là: chuyên đề và ôn luyện đề. Theo cô Thủy,
thời gian luyện đề quan trọng hơn và cần nhiều thời gian cho giai đoạn này .
“Sau khi rút ra được kinh nghiệm qua mỗi mùa thi, tôi điều chỉnh, nhận thấy
điểm thi của HS cao hơn bởi đã tăng thời gian luyện đề”, cô Thủy bộc bạch.
Nhớ ít, làm nhiều
So sánh với môn Hóa, Toán, Vật lý có nhiều công thức hơn. Bởi vậy, cô Thủy
cho rằng chỉ có những bộ óc “siêu đẳng” mới có thể ghi nhớ toàn bộ các công thức ở
môn học này. Vì thế cô chỉ cho HS của mình ghi nhớ những công thức căn bản, nền
tảng thông qua “mẹo” nhỏ.
“Ví dụ với công thức: (T bằng 2 pi căn bậc 2 của M trên K) tôi thường đùa với
HS rằng hãy ghi nhớ câu “Tiền mua kẹo”. Bằng phương pháp này, các em sẽ nhớ lâu
hơn. Và từ công thức này, HS phải phát triển ra các công thức khác khi gặp các dạng
bài khác. Kinh nghiệm này tôi áp dụng từ cuốn “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!”, cô Thủy
chia sẻ.
Theo cô Thủy, trên thực tế không phải công thức nào cũng có thể vận dụng một
cách hài hước như vậy, song với mỗi dạng kiến thức cô đều liên hệ đến thực tiễn để
làm sao HS có thể tiếp thu và vận dụng hiệu quả nhất.
Từ những kiến thức nền tảng, cô Thủy hướng dẫn cho HS làm các bài mẫu,
còn lại chủ yếu khơi gợi tư duy sáng tạo, vận dụng để các em có nền tảng kiến thức
bền vững.
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“Tôi để HS tự làm là chính. Cô giáo chỉ trợ giúp từng HS nếu gặp khó khăn.
Tuyệt đối không giảng ào ào từng bài toán một vì làm như vậy sẽ không đạt hiệu quả
cao. Với những dạng bài nhiều thế hệ HS đều gặp khó, GV mới giảng cho tất cả cùng
nghe và rút kinh nghiệm chung”, cô Thủy nói.
Với những kinh nghiệm rút ra, cô Thủy hệ thống toàn bộ chương trình ôn luyện
thi tốt nghiệp THPT chỉ gói gọn trong 50 trang vở.Trong quá trình làm bài, tôi yêu
cầu lời giải của HS phải cô đọng, dễ hiểu: 2/3 trang A4 là đề bài, 1/3 trang bên cạnh
là phần giấy trắng để học sinh viết cách giải. Như vậy, HS không được viết quá
nhiều, không lan man, phương pháp ngắn gọn để có thể giải được nhanh 40 câu trong
50 phút của đề thi”.
Để “ẵm”trọn điểm cao
Qua nhiều năm nghiên cứu và trực tiếp tổ chức ôn luyện cho HS, cô Thủy nhân
thấy đề thi minh họa trước mỗi kỳ thi với môn Vật lý có mức độ khó ít hơn so với đề
thi thật. Nếu HS chỉ tập trung ôn tập vào những dạng bài đơn thuần như đề tham khảo
sẽ khó lấy được điểm cao.
“Để có điểm cao, HS phải tập trung ôn tập kỹ kiến thức ở 3 chương khó, gồm:
Dao động điều hòa; Sóng cơ học và Dòng điện xoay chiều. Khó nhất là chương Dòng
điện xoay chiều. Nói vậy bởi 2 năm gần đây, tôi thấy xu hướng ra đề hay tập trung
vào 3 chương này. HS muốn đạt 9,10 điểm chỉ có cách là học Dòng điện xoay chiều
tốt. Điều này liên quan đến biến đổi toán học. Phải nhớ công thức gốc, rồi tự biến
đổi”, cô Thủy bày tỏ.
Theo cô Thủy, ở chương dòng điện xoay chiều có nhiều công thức. Một số GV
thường áp dụng phương pháp: Cho HS nhớ công thức để áp dụng khi giải theo từng
dạng bài. Song cô Thủy lại làm ngược lại. Cô cho học trò của mình nhớ ít công thức
nhất, để từ đó các em tự biến đổi.
“Làm như vậy, HS buộc phải tiết kiệm thời gian khi gặp 6 chương còn lại. Các
em phải làm nhanh nhất có thể, tiết kiệm từng giây một. Nổi trội nhất là phương pháp
dùng bản đồ vecto nối. Người khác gọi là bản đồ vecto trượt. HS phải tự biến đổi.
Làm được như vậy, các em hoàn toàn lấy được điểm cao”, cô Thủy chia sẻ thêm.
Qua theo dõi các kỳ thi, tôi thấy điểm 10 ở môn Vật lý khá khiêm tốn. Bởi
vậy, tôi sẽ truyền thụ những kinh nghiệm có được với mong muốn các em thực
sự đam mê môn học này, sẽ “ẵm” trọn điểm 10. Kỳ thi sắp tới mong thí sinh cả
nước có tâm thế tốt để làm bài thi với kết quả cao nhất. Riêng môn Vật lý sẽ có
thêm nhiều điểm 10.
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