Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 7/2021
001. Kim Anh/ Lời kêu gọi của Tổng Bí thư lay động trái tim mỗi người dân//
Công an nhân dân.- Số 5847.- Ngày 31/7/2021 - Tr.1+2
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương trên
cả nước, tối 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng
chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch.
Đây là lần thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lời kêu gọi toàn thể đồng
bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng,
thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của
Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Lời kêu gọi của người đứng đầu Đảng ta đã chạm đến trái tim của mỗi người,
hiệu triệu toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở trong và ngoài nước cùng chung sức,
đồng lòng, cố gắng hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, cùng Đảng,
Chính phủ, các cấp, các ngành quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được dịch bệnh.
Quan sát công tác phòng, chống COVID -19 thời gian qua, PGS.TS Trần Trọng
Thơ - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh) thấy rõ nhiều chỉ đạo rất kịp thời của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện “mục
tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo đời
sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo PGS.TS Trần Trọng Thơ, Lời kêu gọi của
Tổng Bí thư kịp thời động viên các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, đồng thời nêu
cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cũng như nêu cao
ý thức của người dân cùng cố gắng, đoàn kết, “chung lưng đấu cật” với Đảng, Chính
phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để
dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.
“Lời kêu gọi của Tổng Bí thư cũng thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước về
việc tạo điều kiện hết sức để chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của nhân
dân là trên hết, trước hết; thể hiện quyết tâm cao đẩy lùi bằng được dịch bệnh. Lời
kêu gọi của người đứng đầu Đảng rất kịp thời, có tác dụng hiệu triệu, tiếp thêm động
lực cũng như ý thức trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng,
chính quyền, đoàn thể và đồng bào, chiến sĩ cả nước” - ông Trần Trọng Thơ nhấn
mạnh.
Lấy minh chứng trong lịch sử, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết,
mỗi khi đất nước đứng trước những thời cơ, thách thức mới, cần huy động sức mạnh
đoàn kết của toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có thư kêu gọi toàn quốc như:
Thư kêu gọi khởi nghĩa vào tháng 8-1945; lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (tháng
12-1946); Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước (năm 1966).
Tuy bối cảnh đất nước ta hiện nay không còn ngặt nghèo như trước, nhưng
trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID -19 đã và đang tác động sâu rộng tới
đời sống nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đòi hỏi cả hệ
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thống chính trị và nhân dân cần tập trung mọi nguồn lực, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
“Với quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn
kết của dân tộc, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè
quốc tế, nhất định đất nước ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19” - ông Trần Trọng
Thơ bày tỏ.
Theo dõi lời kêu gọi của Tổng Bí thư trên các phương tiện thông tin đại chúng,
bà Nguyễn Thanh Huyền - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên không khỏi xúc
động. “Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm cao độ phòng,
chống dịch bệnh, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư về phòng, chống dịch bệnh COVID 19 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như một lời tuyên bố, khẳng định quan điểm của
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm sóc tính mạng, sức khỏe của nhân dân, đồng
thời như một lời động viên của vị Tổng Tư lệnh với lực lượng đang thực hiện nhiệm
vụ, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Nghe lời kêu gọi của Tổng
Bí thư khiến tôi rất xúc động. Mong rằng mỗi người dân Việt Nam hãy đoàn kết,
đồng lòng, chấp hành tốt các Chỉ thị, quy định về giãn cách... để cuộc chiến với đại
dịch sẽ sớm đến ngày chiến thắng” - bà Nguyễn Thanh Huyền chia sẻ.
Còn với Đại úy Nguyễn Thành Tuấn (Công an tỉnh Gia Lai), Lời kêu gọi của
Tổng Bí thư không chỉ hiệu triệu toàn dân chung tay chống dịch, mà còn khích lệ, động
viên rất lớn đối với cán bộ và nhân dân. Theo Đại úy Tuấn, trong cuộc chiến phòng,
chống COVID -19 thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng của các cá nhân,
tổ chức, như chương trình xăng 0 đồng của lực lượng CSGT, ủng hộ Quỹ phòng,
chống COVID-19 của các cá nhân, doanh nghiệp; Sinh viên các trường Y, các trường
Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã xung phong ra tuyến đầu chống dịch.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cần sự chung tay của mọi tầng
lớp, Đại úy Nguyễn Thành Tuấn cũng đã đăng ký với đơn vị tham gia tuyến đầu hỗ
trợ chống dịch và đang chờ lệnh lên đường. Anh tin rằng, Lời kêu gọi của Tổng Bí
thư sẽ động viên, khích lệ toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến
thắng đại dịch trong một ngày không xa.
002. Bùi Thị Hương/ Hội NCT tỉnh Điện Biên: Tích cực ủng hộ Quỹ Vaccine
phòng chống Covid-19// Người cao tuổi.- Số 148.- Ngày 27/7/2021 - Tr.5
Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 của
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Ban Đại diện
Hội NCT tỉnh Điện Biên đã có thư gửi cán bộ, hội viên trong tỉnh vừa đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5k của
Bộ Y tế, vừa phát huy tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng” làm tốt công tác phòng
chống dịch.
Kết quả đã có hàng nghìn cán bộ, hội viên, gia đình NCT ủng hộ tiền bạc, vật
chất, trang thiết bị y tế, vv… giúp tỉnh có thêm nguồn lực phục vụ công tác phòng
chống dịch Covid-19.
Đến nay tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên,
trên thế giới, trong nước, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Trước
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tình hình đó, Vaccine được xác định là công cụ cần thiết nhất để bảo vệ người dân
phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Thường trực Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Điện Biên
tiếp tục đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên, NCT toàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết,
trách nhiệm với cộng đồng, vì sức khỏe của chính mình, gia đình và toàn xã hội tích
cực tham gia đóng góp kinh phí ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19.
Với vai trò nòng cốt, các Trưởng ban, Phó ban Đại diện Hội NCT các huyện,
thị xã, thành phố đã nhanh chóng vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
sâu rộng tới các tổ chức Hội NCT xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Bằng nhiều phương
pháp, cách làm khác nhau, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu là Chủ
tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban chấp hành Hội, đến các Chi hội trưởng, Chủ
nhiệm câu lạc bộ, vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong các
bản làng, vv,… Nhờ đó, ngay sau khi phát động, ở các địa phương đâu đâu cũng dấy
lên phong trào quyên góp ủng hộ, người có nhiều đóng góp nhiều, người có ít đóng
góp ít, phong trào lan tỏa nhanh chóng đến các gia đình, bản làng, ngõ xóm, cụm dân
cư và tới từng hội viên, NCT. Tính từ ngày 21/6 đến 15/7/2021, Ban Đại diện Hội
NCT tỉnh đã tiếp nhận tiền từ các tổ chức, hội viên, NCT trong tỉnh gửi về, với tổng
số tiền là 100 triệu đồng.
Hội NCT tỉnh đã tổng hợp và chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Điện Biên để nhập vào Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Việc
làm trên có ý nghĩa rất thiết thực đối với cộng đồng xã hội, đồng thời đây cũng là
những việc làm, hành động thiết thực để hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt
Nam” của cán bộ, hội viên, NCT tỉnh.
Có được kết quả trên, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh luôn nhận được sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các
ban, ngành, đoàn thể các cấp. Đặc biệt là sự vào cuộc ủng hộ của Thường trực Ban
Đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố; Ban chấp hành Hội NCT các xã,
phường, thị trấn; sự đoàn kết, đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, hội viên, NCT
trong tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, gương mẫu đi đầu trong mọi
hoạt động, với mục tiêu vì một cộng đồng an toàn; vì sức khỏe, hạnh phúc của chính
mình, của gia đình, của Nhân dân.
Thật xúc động và tự hào biết bao mỗi khi đất nước nói chung, tỉnh Điện Biên
nói riêng, khi có những biến cố xảy ra thì mọi người dân, cán bộ, hội viên, NCT cả
nước lại cùng nhau đoàn kết, chung sức chung lòng, nắm chặt tay nhau để vượt qua
khó khăn.
003. Thùy Ngân/ Cả nước chăm lo người có công// Quân đội nhân dân.- Số
21656.- Ngày 23/7/2021 - Tr.2
Ngày 22-7, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và đoàn công tác đến thăm, tặng quà các
gia đình chính sách trên địa bàn TP Điện Biên Phủ. Đoàn bày tỏ tri ân sâu sắc đến các
liệt sĩ, NCC, thăm hỏi sức khỏe thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; đồng thời,
mong các gia đình giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó
khăn vươn lên trong cuộc sống. Lãnh đạo tỉnh đề nghị TP Điện Biên Phủ tiếp tục
thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính
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sách, NCC, đẩy mạnh Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để
các gia đình có cuộc sống ổn định.
004. VĂN THI/ Quân khu 2 nguyện làm tốt công tác chính sách// Quân khu 2.Số 1146 kỳ 4 tháng 7-2021.- Ngày 22/7/2021 - Tr.3
Những ngày trung tuần tháng Bảy, tôi có dịp theo đoàn công tác Bộ Tư
lệnh Quân khu tới thăm viếng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại
Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1, Nghĩa trang Tông Khao (thành phố Điện Biên Phủ)
và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Điện
Biên. Đây là việc làm thường xuyên, sự biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ
LLVT Quân khu đối với người có công, gia đình chính sách – những người đã
không tiếc máu xương của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của
nhân dân.
Tiết trời vùng đất thiêng
Sau những tiếng chuông như thúc giục lòng người dội về quá khứ, hồi tưởng sự
hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ – những người đã biết tên và chưa biết tên
đang yên nghỉ trên mảnh đất chiến trường xưa. Những rặng hoa dâm bụt rực đỏ thẳng
tắp hai bên đường cũng trở lên nghiêm trang, đón chào dòng người đang nhẹ bước
chân tiến vào đài tưởng niệm. Nghĩa trang Đồi A1 có tổng 645 ngôi mộ của những
nguời con trên khắp mọi miền tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong trận
quyết chiến với quân địch tại cứ điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy
năm châu, chấn động địa cầu”. Trong số 645 phần mộ, có có rất ít ngôi mộ được biết
tên, tuổi được đặt ở vị trí trung tâm, đó là Anh hùng Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót,
Trần Can, Bế Văn Đàn, Nguyễn Ngọc Bảo… còn lại phần lớn vẫn chưa xác định
được tên tuổi, quê hương của các liệt sĩ.
Điện Biên trong tiết trời chiều nắng gắt, dưới chân đài tưởng niệm, Thiếu
tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu
cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng
và Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu tri ân những người con ưu tú của dân tộc. Trước
anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu thành kính báo cáo
những kết quả nổi bật của LLVT Quân khu trong thời gian qua, nhất là trong thực
hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ và cùng các cấp, các ngành tham gia
phòng, chống đại dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Quân ủy Trung
ương – Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao; đồng thời xin hứa với các anh hùng
liệt sĩ, thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu hôm nay sẽ nguyện kế thừa sự nghiệp
cách mạng của thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đất trời như hiểu được lòng người, giữa cái nắng chiều miền cực Tây bỗng
dưng lất phất những hạt mưa đậm, đủ để mọi người cảm nhận sự linh thiêng đến khó
hiểu. Mỗi lúc tìm góc cận dòng chữ “mộ chưa biết tên”, cảm xúc của bài thơ xin đừng
gọi anh là liệt sĩ vô danh của tác giả Văn Hiền lại dội về trong tôi đến nhói lòng:
“…Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh/ Anh có tên như bao khuôn mặt khác/ Chiến
trường gần, chiến trường xa đuổi giặc/ Tên làng, tên đất theo Anh/ Bình yên sau cuộc
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chiến tranh/ Anh trở về không tên, không tuổi…”. Thế hệ hôm nay và mai sau có dịp
viếng nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1, chắc hẳn đều cảm nhận rõ hơn về cái giá của hòa
bình. Sẽ tự nhủ với lòng mình, nguyện phấn đấu lao động, học tập và luyện rèn trên
các lĩnh vực để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Chính sách kịp thời niềm vui sẽ nhân đôi
Đó là khẳng định của đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn mỗi khi có dịp
trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác chính sách. Phó Chính ủy
Quân khu khẳng định rõ: Chiến tranh càng lùi xa thì đồng nghĩa với tuổi cao sức yếu
của các đối tượng chính sách càng đến gần. Bởi thế, chúng ta phải tích cực hơn trong
việc rà soát, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của từng đối tượng để kịp thời quan tâm,
chăm lo khi họ còn đang khỏe mạnh. Một gói quà kịp thời, một ngôi nhà khang trang
hay những bữa cơm thường nhật cho các mẹ ở tuổi xế chiều… sẽ làm ấm lòng người.
Làm được như thế là đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc càng
trở nên tốt đẹp, niềm vui của các đối tượng chính sách sẽ được nhân lên gấp bội;
những người chồng, người cha, người con đã anh dũng hy sinh cũng sẽ thanh thản
hơn ở thế giới bên kia.
Thương binh Trần Đình Lộc, sinh năm 1933 ở thôn C9, xã Thanh Xương,
huyện Điện Biên, khi được đoàn đến thăm, tặng quà đã không giấu nổi niềm vui. Ở
tuổi 88, tuy đôi chân không được vững, nhưng bù lại trí nhớ và tinh thần vẫn luôn
đậm “chất lính”. Ông kể chuyện chiến trường Khe Sanh thời ấy các ông đâu có tính
chuyện thiệt hơn. Kinh qua nhiều trận mạc nhưng giờ còn được ngồi gặp thế hệ “Bộ
đội Cụ Hồ” hôm nay là may mắn lắm. Rồi chuyện khi về đời thường, ông vẫn luôn
đau đáu lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”. Bởi thế, ông luôn
tự rèn luyện, phấn đấu, tích cực tham gia công tác xã hội. Ông khẳng định, những
người cựu binh như ông vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối với Đảng, Nhà nước; đặc biệt là
sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu
dành cho các đối tượng chính sách.
Men theo con đường mòn dọc bờ suối Nậm Be chừng 1km đến thăm gia đình
bà Vũ Thị Thúy thương binh hạng ¼, ở tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên
Phủ. Sau cái bắt tay xiết chặt của hai thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ”, mọi người quây quần
bên bộ bàn ghế mộc mạc, giản dị như tấm lòng người lính. Năm 1972 khi tròn 19 tuổi
bà nhập ngũ làm lính cầu phao, lúc ở Thạch Hà, khi ra thực hiện nhiệm vụ bắc cầu
phao ở Cầu Nghèn, Can Lộc (Hà Tĩnh), rồi lại vào Quảng Bình thực thi nhiệm vụ…
Trong câu chuyện chiến trường, bà Thúy như luôn bị ám ảnh người đồng đội quê
Nam Định khi đang thực hiện nhiệm vụ bắc cầu cho xe qua tại Cầu Nghèn thì bị địch
thả bom cắt thành 3 mảnh, một phần thi thể bay xuống sông không tìm thấy. Rồi
những câu chuyện đêm hôm thực thi nhiệm vụ đòi hỏi phải nhanh và bảo đảm bí mật,
an toàn. Những lúc như thế bà và đồng đội luôn nhận được những lời động viên, chia
sẻ của đội ngũ cán bộ. Trong số ấy Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là người Thủ
trưởng để lại trong bà sự linh hoạt, tính quyết đoán và tình cảm như anh em ruột thịt.
Tặng quà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu cho các thương binh, gia
đình liệt sĩ, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu ân cần động viên, chia sẻ với các gia
đình chính sách; đồng thời khẳng định, Quân khu sẽ bằng những kinh nghiệm và các
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giải pháp phù hợp, sát thực để làm tốt hơn nữa công tác chính sách hậu phương Quân
đội; làm cho các đối tượng chính sách và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đây, thế trận lòng dân sẽ ngày thêm vững
chắc; tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ đất nước mỗi ngày thêm
bồi đắp, để sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước sẽ mãi mãi xanh tươi, đúng
như những vần thơ trong bài: Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu: “…
Hỡi các chị, các anh/ Trên chiến trường ngã xuống/ Máu của các chị, các anh không
uổng/ Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam…”. Đúng thế, những nơi một thời bom cày,
đạn sới đã gieo lại những mầm xanh và được sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái, để ai
có dịp đến viếng các chị, các anh sẽ cảm nhận miền đất cực Tây đang bừng sức sống
giữa mây trời Tây Bắc, xanh trong và kỳ vĩ.
005. Lê Lan - Hoàng Giang/ Phương thức hữu hiệu ở Nậm Pồ// Nhân dân cuối
tuần.- Số 30.- Ngày 25/7/2021 - Trang Dân tộc - Tôn giáo
Luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho nhân
dân, đồng thời, chú trọng động viên chức sắc, chức việc, trưởng các điểm nhóm
tôn giáo, cũng như bà con giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng an ninh cho địa phương, đó là phương thức mà các cấp,
ngành ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên) luôn quán triệt và thực thi trong những năm
qua, giúp cho địa phương đoàn kết, phát triển.
Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo các xã, cơ quan chuyên môn hướng
dẫn các điểm nhóm tôn giáo thực hiện thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn của huyện
chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào tôn giáo để tham mưu UBND
huyện giải quyết kịp thời kiến nghị; từ đó tạo sự tin tưởng, gần gũi giữa các chức sắc,
chức việc, trưởng điểm nhóm và các tín đồ tôn giáo với cấp ủy, chính quyền địa
phương. Được tạo điều kiện thuận lợi hoàn thiện thủ tục đăng ký hoạt động, sinh
hoạt, sau hai năm, toàn huyện Nậm Pồ có thêm 79 điểm nhóm đủ điều kiện hoạt
động, nâng số điểm nhóm được cấp chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung từ 14
điểm nhóm (năm 2018) lên 93 điểm nhóm vào năm 2020. Ông Bùi Văn Luyện, Chủ
tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Toàn huyện hiện có 4.355 hộ (26.001 nhân
khẩu) là đồng bào các dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành và Thiên Chúa giáo. Trong
đó, đạo Tin lành có 97 điểm nhóm với 4.114 hộ thuộc bảy hệ phái; Thiên Chúa giáo
có năm điểm nhóm với tổng số 241 hộ.
Cùng với việc triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về tôn giáo, trong năm 2020, huyện Nậm Pồ đã ban hành 21 văn bản cụ thể thực
hiện các chính sách tôn giáo; tổ chức 70 cuộc họp, gặp mặt chức sắc, chức việc, quần
chúng tín đồ để cung cấp thông tin, nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016,
Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Nhiệm kỳ 2016-2021, toàn huyện có 32 tín đồ tôn giáo tham gia Hội đồng nhân
dân và đại diện các ban, ngành ở cơ sở; 112 trưởng bản và người có uy tín theo tôn
giáo được cấp ủy, chính quyền công nhận, suy tôn. Công tác phát triển đảng viên là
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người theo tôn giáo được Huyện ủy Nậm Pồ đặc biệt quan tâm từ khâu tạo nguồn,
phát hiện, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Do vậy, đến nay toàn huyện đã có 55 quần chúng
theo tôn giáo và là đồng bào các dân tộc thiểu số được kết nạp Đảng, trở thành lực
lượng nòng cốt, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân.
Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho quần chúng tín đồ được huyện
Nậm Pồ quan tâm thường xuyên. Dịp lễ, Tết, Giáng sinh hằng năm, các phòng, ban,
đoàn thể huyện đều thành lập các đoàn công tác thăm, tặng quà, động viên các điểm
nhóm. Từ nguồn kinh phí 30 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công
ty Điện lực Miền Bắc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, trong năm 2020, huyện Nậm Pồ
đã hoàn thành bàn giao 613 ngôi nhà cho 613 hộ nghèo, trong đó có 419 hộ nghèo là
đồng bào theo tôn giáo.
Được quan tâm mọi mặt và được tạo điều kiện sinh hoạt bình đẳng, đời sống
vật chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo ở huyện Nậm Pồ từng bước được nâng lên.
Các chức sắc, chức việc, trưởng các điểm nhóm và đồng bào tôn giáo cũng chủ động
vươn lên, trở thành điển hình trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực
thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình trong
thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới,…
có: mục sư Hoàng A Ký, Sùng A Dính ở bản Nậm Nhừ 1, điểm nhóm Nậm Nhừ 3
(xã Nhậm Nhừ); tín đồ bản Nộc Cốc 1, Nộc Cốc 2 (xã Vàng Đán); tín đồ ở các điểm
nhóm Na Cô Sa 3, 4, Pắc A1 (xã Na Cô Sa) đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất
làm đường, xây trường, trạm y tế xã. Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng
khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cuối năm 2019, mục sư
Thào A Tám ở bản Nậm Nhừ 3 (xã Nậm Nhừ) đã đầu tư hơn trăm triệu đồng thực
hiện dự án trồng cây sa chi lấy tinh dầu; gia đình ông Sùng Quán Dình bản Tàng Do
(xã Nậm Tin) đầu tư trồng, thu mua và chế biến tinh dầu sả.
Trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19,
các chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm đã tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ
thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, không tổ chức hoạt động tôn giáo tập
trung đông người trong thời điểm dịch Covi-19 diễn biến phức tạp. Tích cực hưởng
ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tại 94 bản có tín đồ tôn giáo đều
thành lập “Tổ hòa giải”, “Tổ an ninh nhân dân”. Đặc biệt, điểm sáng Nậm Nhừ đã
nhiều năm nay duy trì danh hiệu “xã không tệ nạn ma túy”, “xã làm tốt công tác bảo
vệ, phát triển rừng” đã và đang trở thành địa bàn điểm cho cách làm có sự vào cuộc
tích cực của chức sắc, chức việc và sự chung sức đồng thuận của tín đồ.
Cùng với việc thường xuyên vận động quần chúng nhân dân chấp hành đúng
các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tích cực tham gia tố giác tội phạm và
hăng hái tham gia các phong trào thi đua phát triển sản xuất, chức sắc, chức việc,
trưởng điểm nhóm tôn giáo ở huyện Nậm Pồ còn tích cực đóng góp nhiều ý kiến xây
dựng chính quyền, đề xuất giải pháp đầu tư hiệu quả các công trình và giám sát sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả để tránh gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi
trường.
Mới đây, tại buổi gặp mặt các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo do Huyện
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nậm Pồ
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vừa tổ chức, ông Thào A Tám, ở bản Nậm Nhừ 3 (xã Nậm Nhừ) hiện là Trưởng ban
liên lạc Hệ phái Tin lành Việt Nam miền Bắc tỉnh Điện Biên, bày tỏ sự cảm ơn sâu
sắc đến cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ đã ghi nhận đóng góp của chức sắc, chức
việc, tín đồ tôn giáo; đồng thời đề nghị huyện quan tâm bổ sung giáo viên mầm non ở
điểm bản vì hiện nay học sinh ở điểm bản đông mà lại ít giáo viên. Ông Sùng Quán
Dình, Phó Trưởng ban liên lạc Hệ phái Tin lành Việt Nam miền Bắc tỉnh Điện Biên
cũng bày tỏ mong muốn, các cơ quan, ban, ngành huyện quan tâm hơn nữa đến công
tác giảm nghèo, để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện…
Nậm Pồ, trong chặng đường tiếp nối, tiếp tục cố gắng phát huy tối đa vai trò
của các cộng đồng tôn giáo trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ
gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đây vẫn sẽ tiếp tục là phương thức hữu hiệu để xây dựng
tương lai.
006. ĐÀO DUY TUẤN/ Giúp dân làm nhà mới ở Nậm Pồ// Quân đội nhân dân.Số 21651.- Ngày 18/7/2021 - Tr.6
Bên cạnh nhiệm vụ chính trị trung tâm là bảo đảm an ninh quốc phòng
gắn với giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở vùng kinh tế trọng
điểm Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, các chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP)
379, Quân khu 2 còn làm nhà giúp dân an cư, lạc nghiệp. Để tạo điều kiện thuận
lợi cho một số hộ nghèo có chỗ ở mới, các chiến sĩ Đoàn KTQP 379 không quản
ngại khó khăn với quyết tâm cao nhất, bảo đảm đúng tiến độ thời gian và chất
lượng công trình.
Đã gần hết giờ làm việc buổi sáng, mặc cho tiết trời trên vùng đất Nậm Pồ
nắng nóng như nung, nhưng các chiến sĩ thuộc Đội sản xuất, xây dựng chính trị cơ sở
số 1 (Đội 1) do Trung tá Nguyễn Hồng Chính, Đội trưởng Đội 1 chỉ huy vẫn miệt
mài làm việc. Từ người đội trưởng đến các chiến sĩ ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, trên
người lấm lem bùn đất, da đen sạm vì nắng. Dừng tay trong giây lát, anh Chính chia
sẻ: “Đơn vị đang tập trung làm nhà giúp gia đình chị Phùng Thị Chứ ở bản Pú Đao,
xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Gia đình chị Chứ thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng
bỏ nhà đi 5 năm nay, một mình chị nuôi 3 con nhỏ, cuộc sống chỉ trông vào ít nương
rẫy. Trước đây, nhà cũ của mẹ con chị Chứ chỉ có một gian làm bằng những thân cây
gỗ, lợp ngói fibro xi măng xiêu vẹo, tấm còn, tấm vỡ. Sau khi phối hợp với cấp ủy,
chính quyền địa phương khảo sát thực tế, đội cùng với bà con dân bản, đoàn thanh
niên, dân quân tập trung giúp chị Chứ làm ngôi nhà mới. Đến nay, chúng tôi đã xây
dựng hoàn thành 17 nhà giúp dân tại bản Tân Phong và bản Pú Đao (xã Si Pa Phìn)
theo kế hoạch chỉ huy Đoàn KTQP 379 giao".
Ông Lò Văn Anh, Trưởng bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn cho biết: “Theo tiêu
chí mới, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của bản chiếm đến 57%, trong đó có nhiều hộ
nghèo rất khó khăn về nhà ở. Được sự quan tâm của cấp trên, đến nay, cả bản có 12
hộ được giúp đỡ xây dựng nhà mới hoàn toàn nên bà con rất vui mừng phấn khởi.
Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong đó quân đội là lực lượng chủ công,
trực tiếp giúp dân. Qua hơn một năm sử dụng đã thấy rõ những giá trị, ý nghĩa của
việc giúp các hộ nghèo có nhà mới để ở.
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Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Điện
Biên và Bộ tư lệnh Quân khu 2 về việc giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo trên
địa bàn tỉnh xây mới, sửa chữa nhà cửa, Đoàn KTQP 379 được giao xây dựng mới 56
nhà trên địa bàn xã Si Pa Phìn, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng. Với phương châm Nhà
nước giúp tiền, người dân và quân đội góp công, các đơn vị thuộc Đoàn KTQP 379
đã triển khai thực hiện với mục tiêu làm nhà “3 cứng”: Nền đổ bê tông, mái lợp tôn
xốp, xung quanh bưng tôn lạnh. Với cách thức làm như vậy, nhà vừa bảo đảm an
toàn, phù hợp với nguồn ngân sách hỗ trợ, vừa hạn chế được người dân chặt phá rừng
lấy cây làm nhà. Làm phần nào, nhà nào gọn nhà ấy, lấy chất lượng và tiến độ công
trình là chính. Cùng với việc làm nhà giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo khó
khăn về nhà ở, Đoàn KTQP 379 còn triển khai một số dự án xóa đói, giảm nghèo,
giúp người dân từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống, để không còn tình
trạng người dân di cư tự do.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Huân, Chính ủy Đoàn KTQP 379
cho biết: “Mỗi ngôi nhà, dự án, công trình được triển khai trên địa bàn đều có ý nghĩa
thiết thực giúp bà con nâng cao chất lượng cuộc sống, điều đó thể hiện rõ sự quan
tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua hơn một
năm thực hiện, đến nay chúng tôi đã hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch đề ra,
giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo có nhà mới. Trong quá trình thi công, mặc dù
phải làm việc trong điều kiện nắng nóng, vất vả, nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ đơn vị
đều rất vui vì được góp một phần công sức của mình giúp bà con miền biên giới có
nơi ở mới khang trang, sạch đẹp".
007. Hà Linh/ Điện Biên: Gấp rút sửa cầu tạm bị lũ cuốn giúp giáo viên, học sinh
đến trường// Giáo dục và thời đại.- Số 178.- Ngày 27/7/2021 - Tr.14
Huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đang chỉ đạo các xã gấp rút khắc phục sự cố cầu
tạm bị cuốn trôi do mưa lũ, sau khi có thông tin giáo viên phải sử dụng bè tre để di
chuyển hết sức nguy hiểm.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tục, cầu tạm tại km4+300,
thuộc tỉnh lộ 145, xã Chà Cang – trung tâm huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã bị hư
hỏng, cuốn trôi, gây khó khăn cho việc đi lại của người và phương tiện qua khu vực.
Ông Lèng Văn Viện, Chủ tịch UBND xã Chà Cang xác nhận: Đoạn đường có
ngầm tràn bị hư hỏng thuộc địa phận bản Mới, nằm trên tuyến đường nối xã Chà
Cang - xã Nậm Tin - trung tâm huyện Nậm Pồ.
Khu vực này trước đây có cầu nhưng bị hư hỏng từ năm 2018. Do chưa có điều
kiện sửa chữa nên huyện đã làm tạm một ngầm tràn bằng đất, lắp cống bi để người
dân và các phương tiện qua lại. Tuy nhiên, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã cuốn trôi
cầu tạm, khiến người dân và phương tiện qua đây phải di chuyển bằng bè tre hết sức
nguy hiểm.
Ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ cho biết: May
mắn thời điểm xảy ra sự cố chưa vào năm học nên không ảnh hưởng nhiều đến việc
đi lại của giáo viên và học sinh. Cũng theo ông Chiến, đây không phải tuyến đường
huyết mạch vào các điểm trường trong khu vực.
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“Việc có hình ảnh giáo viên phải đi bè đến trường là do một vài giáo viên có
việc, muốn đi nhanh nên chọn tuyến đường tắt này để đi. Trên thực tế, tuyến đường
chính từ trung tâm huyện vào các điểm trường trong khu vực thì ô tô vẫn lưu thông
đảm bảo” – ông Chiến nói.
Để khắc phục sự cố này, chiều ngày 26/7, chính quyền và các lực lượng đoàn
viên thanh niên, dân quân 2 xã: Nậm Tin, Chà Cang đã huy động khoảng 50 đoàn
viên thanh niên, dân quân phối hợp phát dọn, xẻ ván gỗ bắc cầu tạm để người dân, xe
máy có thể đi lại tạm thời.
Dự kiến việc sửa chữa, làm cầu tạm sẽ hoàn tất ngay trong ngày để đảm bảo
giao thông khu vực thông suốt, phục vụ việc đi lại của giáo viên và học sinh trước
thềm năm học mới.
Tuy nhiên, về lâu dài, một cây cầu kiên cố vẫn là mong mỏi thiết thực của
chính quyền và đông đảo người dân địa phương.
008. Xuân Tư - Hằng Hải/ Điện Biên: Khẩn trương di dời dân bản Mường Tỉnh
A ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở// Gia đình và xã hội.- Số 87.- Ngày 22/7/2021 Tr.14
Mỗi năm, vào mùa mưa lũ, người dân sinh sống ở bản Mường Tỉnh A (xã
Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Điện Biên) lại đối mặt với nguy cơ sạt lở
đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Sớm di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
UBND xã Xa Dung đã có tờ trình gửi UBND huyện Điện Biên Đông xin chủ
trương di chuyển người dân sinh sống tại bản Mường Tỉnh A ra khỏi vùng có nguy
cơ sạt lở, về địa điểm mới (diện tích rộng gần 2 ha, nằm cách bản cũ gần 1 km, tại
diện tích đất rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 727, khoảnh 6, trạng thái rừng IIa).
UBND huyện Điện Biên Đông cũng đã trình các giấy tờ thủ tục lên UBND tỉnh Điện
Biên và đã được phê duyệt, dự kiến sẽ đầu tư thực hiện triển khai vào cuối năm 2021.
Giống như các hộ dân trong bản Mường Tỉnh A, gia đình anh Vừ A Sá không
khỏi bất an, lo lắng khi mùa mưa lại đến, nhất là khi rãnh nứt ngày một rộng và tình
trạng sạt lở đất vẫn tiếp tục diễn ra. Anh Vừ A Sá cho biết, cứ vào mùa mưa, gia đình
anh vô cùng lo lắng vì nhà có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào. Được biết chính quyền xã
Xa Dung đã có chủ trương cho chuyển đi nơi ở mới, gia đình đã gom đủ gỗ để có thể
dựng một căn nhà mới, sẵn sàng chuyển đến địa điểm mới khi được chính quyền cho
phép.
Chị Vừ Thị Sông (bản Mường Tỉnh A) chia sẻ, mỗi khi mùa mưa đến người
dân trong bản rất lo lắng. Nhiều đêm trời mưa to, chị và người thân trong gia đình
không dám ngủ trong nhà mà phải di chuyển sang nhà khác an toàn hơn để ngủ nhờ.
Do đó, bà con mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, sớm di dời các hộ dân nằm
trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đến địa điểm an toàn, để ổn định cuộc sống.
Theo chính quyền xã Xa Dung, tình trạng sạt lở, sụt lún, đứt gãy nền đất ở bản
Mường Tỉnh A đã xảy ra từ nhiều năm trước. Năm 2017, tình trạng này diễn ra mạnh
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và rõ ràng hơn. Khi khảo sát khu vực quanh bản, cơ quan chuyên môn, ngành chức
năng đã phát hiện nền đất nứt gãy thành rãnh, dài hàng trăm mét chạy qua bản, độ
rộng vết nứt từ 15 - 20 cm, có nơi rộng tới 30 cm, tạo thành cung trượt sạt chạy qua
bản. Đặc biệt, tình trạng sạt lở đất còn tạo ra hai khe trong bản. Tại hai khe này có
những “hàm ếch” cao hơn 2m, dài hơn 10 m và đang có chiều hướng tiếp tục sạt lở,
đe dọa nhiều ngôi nhà, chuồng trại chăn nuôi của người dân mỗi khi xảy ra mưa lớn.
Vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ sụt lún
Bà Vừ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Xa Dung (huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh
Điện Biên) cho biết: Bản Mường Tỉnh A có gần 30 hộ dân với khoảng 200 nhân
khẩu, đều là dân tộc Mông. Từ năm 2014, bản Mường Tỉnh A đã xảy ra tình trạng bị
sụt lún, sạt lở đất. Sau khi xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún, đứt gãy nền đất, chính
quyền địa phương đã nhiều lần trực tiếp xuống tuyên truyền, vận động người dân
trong bản và có 4 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở đã chuyển đi nơi khác sinh sống.
Qua rà soát, kiểm tra, đánh giá thì hiện trong bản vẫn còn 12 hộ với hơn 100 nhân
khẩu đang nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất.
Mức độ nứt gãy, sụt lún qua các năm biểu hiện càng lớn, đến năm 2018, chính
quyền các cấp và các Sở, ngành của tỉnh Điện Biên đã tiến hành kiểm tra hiện trạng
và đề xuất giải pháp bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai khu vực bản Mường Tỉnh
A. Qua kiểm tra, đoàn công tác thống nhất cho rằng việc di chuyển các hộ dân ra khỏi
vùng thiên tai là cần thiết để đảm bảo an toàn và sớm ổn định đời sống cho người
dân. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tìm địa điểm định cư mới
cho 12 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở của bản Mường Tỉnh A. Địa điểm này có
diện tích rộng gần 2 ha, nằm cách bản cũ gần 1km. Địa điểm này lại thuộc diện tích
đất rừng phòng hộ đã giao cho 3 hộ gia đình quản lý, thuộc tiểu khu 727, khoảnh 6,
trạng thái rừng IIa. Bởi vậy, UBND xã Xa Dung đã có tờ trình gửi UBND huyện
Điện Biên Đông về việc đề nghị, xin chủ trương di chuyển 12 hộ dân ra khỏi vùng có
nguy cơ sạt lở, về địa điểm mới. UBND huyện Điện Biên Đông cũng đã trình các
giấy tờ thủ tục lên UBND tỉnh Điện Biên và đã được phê duyệt, dự kiến sẽ đầu tư
thực hiện triển khai vào cuối năm 2021.
Theo lãnh đạo UBND xã Xa Dung, hiện đang bước vào mùa mưa lũ, người dân
bản Mường Tỉnh A đang đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, thiệt hại đến tài sản và tính
mạng. Bởi vậy, cấp ủy chính quyền xã Xa Dung đã tổ chức tuyên truyền cho bà con
trong bản sát sao theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết và có chế độ báo cáo để chính
quyền xã có hướng chỉ đạo kịp thời; đồng thời chính quyền địa phương cũng khuyến
cáo người dân khi có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất xảy ra phải chủ động nhanh chóng
di dời người, của cải đến khu vực an toàn hơn.
Ông Mùa A Vảng, Bí thư Huyện ủy huyện Điện Biên Đông cho biết, không chỉ
riêng ở bản Mường Tỉnh A, trên địa bàn huyện Điện Biên Đông vẫn còn một số điểm
khác có nguy cơ sạt lở, sụt lún cao cần được di chuyển người dân đến nơi an toàn.
Huyện đã đề nghị UBND tỉnh Điện Biên quan tâm bố trí nguồn vốn để giải quyết
những nơi có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến đời sống cũng như an toàn của người
dân. Hiện UBND tỉnh Điện Biên đã đồng ý để triển khai các dự án di dân khỏi khu
vực sạt lở. Ban thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông cũng đã chỉ đạo các xã có
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phương án bố trí tạm thời cho người dân ra khỏi nguy cơ sạt lở vào mùa mưa trong
khi chờ thực hiện dự án di chuyển bà con đến nơi ở mới.
009. LAM HẠNH/ Người "truyền lửa" ở ngã ba biên giới// Nhân dân.- Số
24003.- Ngày 14/7/2021 - Tr.4
Ðó là ông Pờ Dần Sinh, nguyên Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sín
Thầu, huyện Mường Nhé (Ðiện Biên), người con ưu tú trong cộng đồng dân tộc
Hà Nhì. Năm nay đã ngoài 60 tuổi với hơn 30 năm tuổi Ðảng, ông Sinh vẫn
nguyện dành trọn niềm tin sắt son theo Ðảng và trở thành người "truyền lửa"
cho người dân nơi ngã ba biên giới trong phong trào xóa đói, giảm nghèo bền
vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Ông Pờ Dần Sinh là người có công rất lớn đối với người dân ở Sín Thầu do đó
được người dân cảm phục và quý mến. Ông Sinh bồi hồi nhớ lại: "Sín Thầu ngày xưa
nghèo khó lắm. Mỗi năm chỉ một mùa đi nương gieo hạt và gần như nhà nào ở Sín
Thầu khi ấy cũng có người nghiện thuốc phiện. Năm 1993, khi có chủ trương cai
nghiện cho người dân, trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Sín
Thầu, tôi đã đăng ký với huyện cho Sín Thầu làm thí điểm đợt đầu". Trong 5 năm
liền (từ năm 1993 đến 1998), ông Sinh cùng các cán bộ biên phòng đi từng bản, đến
từng nhà để vận động và đưa những người bị nghiện về đồn biên phòng, về xã cai
nghiện tập trung theo quy định 20 ngày. Hết thời hạn cai tập trung theo quy định nhà
nước, ông lại đón từng người về giao cho gia đình và yêu cầu ký cam kết phải quản
lý, chăm sóc người thân để họ không tái nghiện. Nhờ vậy, nhiều người ở Sín Thầu đã
từ bỏ được thuốc phiện.
Ông Pờ Dần Sinh còn là người tiên phong học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế từ
mô hình vườn - ao - chuồng - rừng và đưa cây, con giống mới về nuôi, trồng tại địa
bàn. Học tập mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Sinh, người Hà Nhì ở Sín
Thầu đã biết luân canh cây trồng trên nương và nuôi nhốt, chăm sóc gia súc tại trang
trại, nhận khoán, chăm sóc bảo vệ rừng.
Chủ tịch UBND xã Sín Thầu Pờ Chinh Phạ nhận định: "Những đóng góp của
ông Pờ Dần Sinh đã giúp xã Sín Thầu ngày nay vươn lên, trở thành một trong những
xã điểm của huyện Mường Nhé về phát triển kinh tế, ổn định dân cư, không có tệ nạn
xã hội. Cuối năm 2020, xã Sín Thầu đã trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của
huyện Mường Nhé".
010. Đức Sơn/ Sở Tư pháp Điện Biên sai phạm 359 triệu đồng// Đại đoàn kết.- Số
197.- Ngày 16/7/2021 - Tr.11
Thanh tra tỉnh Điên Biên vừa tiến hành thanh tra trách nhiệm của Giám
đốc Sở Tư pháp Điện Biên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về
giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành pháp
luật trong quản lý, sử dụng ngân sách.
Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Điện Biên phát hiện việc ban hành kế hoạch kiểm
tra nội bộ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Sở Tư pháp còn chậm.
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Sở Tư pháp thực hiện công khai dự toán bổ sung trong năm và thuyết minh tình hình
thực hiện dự toán hàng quý chưa đảm bảo theo quy định.
Bên cạnh đó, một số chế độ, định mức ban hành trong quy chế chi tiêu nội bộ
chưa phù hợp với quy định hiện hành, quá trình tổ chức thực hiện có nội dung chưa
đầy đủ, chặt chẽ. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công
chức, viên chức trong đơn vị còn hạn chế và không đạt mục tiêu đề ra.
Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng cho rằng, việc mở sổ tiếp nhận để quản lý, theo
dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp)
chưa đúng quy định tại Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra
Chính phủ.
Trong công tác quản lý, điều hành ngân sách của Sở Tư pháp và các đơn vị trực
thuộc, theo Cơ quan thanh tra kết luận, còn có những tồn tại như: xây dựng và phân
bổ dự toán chưa bám sát quy định và các văn bản hướng dẫn, giao dự toán bổ sung
trong năm chưa đảm bảo thời hạn theo quy định.
Điều chỉnh nhiệm vụ chi của nguồn kinh phí không tự chủ khi chưa có ý kiến
thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp. Sở Tư pháp xác định và theo dõi chưa đầy
đủ kinh phí cải cách tiền lương. Chứng từ kế toán sắp xếp chưa khoa học, việc xác
định danh mục, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đúng quy định. Ngoài ra, Trung
tâm trợ giúp pháp lý mở thiếu sổ chi tiết theo dõi một số nội dung.
Mặt khác, công tác tổng hợp, thẩm tra, xét duyệt quyết toán của Văn phòng Sở
đối với đơn vị trực thuộc còn hạn chế, chưa kiểm soát đầy đủ chặt chẽ các nội dung
dẫn đến một số tồn tại trong quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị trực thuộc
chưa được phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định.
“Việc chấp hành các quy định trong sử dụng ngân sách tại một số nội dung
chưa đầy đủ và đảm bảo chặt chẽ, nội dung chi còn trùng lặp, chưa đúng với định
mức, chế độ, chính sách của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị ban hành.
Chưa nộp đủ nguồn thu phí, lệ phí phần còn dư vào NSNN theo quy định. Kiểm soát
chưa chặt chẽ dẫn tới nghiệm thu thanh toán sai khối lượng, đơn giá tại một số nội
dung công việc thuộc các gói thầu sửa chữa, nâng cấp trụ sở cơ quan…”, Kết luận
của Thanh tra tỉnh Điện Biên nêu rõ.
Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định, những tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc trách
nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp với vai trò là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp là
chủ tài khoản của Văn phòng Sở và là người quyết định phân bổ, giao dự toán, quyết
toán thu chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc theo quy định. Thủ trưởng các đơn
vị trực thuộc và các cá nhân được giao thực hiện các nhiệm vụ chịu trách nhiệm trực
tiếp trong quá trình tham mưu tổ chức thực hiện.
Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị Sở Tư
pháp Điện Biên thu hồi số tiền sai phạm là 359 triệu đồng. Đồng thời, Giám đốc Sở
Tư pháp tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan
đến sai phạm qua thanh tra.
011. Lê Lan/ Điện Biên kiên quyết gỡ vướng cho hai dự án trọng điểm Bài và
ảnh: Trích nguồn báo Nhân dân, Số 23993, Ngày 04/7/2021 - Tr.2
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Nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục ngay bất cập trong quản lý đất đai; chủ
động giải quyết dứt điểm vướng mắc, kiến nghị của nhân dân về công tác giải
phóng mặt bằng và thường xuyên phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc
trong quá trình thực hiện… là chỉ đạo cụ thể mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðiện
Biên yêu cầu UBND thành phố Ðiện Biên Phủ (tỉnh Ðiện Biên) phải khẩn
trương thực hiện để đẩy nhanh tiến độ hai dự án trọng điểm: đường 60 m và hạ
tầng kỹ thuật khung, đang được triển khai trên địa bàn thành phố.
Thừa nhận tiến độ hai dự án đến nay là quá chậm so với quyết định phê duyệt
của UBND tỉnh Ðiện Biên, Chủ tịch UBND thành phố Ðiện Biên Phủ Lê Tiến Dũng
cũng cho biết chi tiết: Dự án đường 60 m được UBND tỉnh Ðiện Biên phê duyệt đầu
tư ngày 4/12/2015 có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng (vốn tái định cư Thủy điện Sơn La
294 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 56 tỷ đồng); thời gian thực hiện dự án là 5 năm (từ
2015 - 2020). Dự án hạ tầng kỹ thuật khung được UBND tỉnh Ðiện Biên phê duyệt
tại Quyết định số 106/QÐ-UBND ngày 13/2/2017, có tổng mức đầu tư hơn 279 tỷ
đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và một phần vốn thu từ tiền đấu giá quyền
sử dụng đất; thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến 2021.
Nếu chiểu theo thời gian phê duyệt của từng dự án thì thời điểm này dự án
đường 60 m đã phải hoàn thành được sáu tháng, là đại lộ thênh thang kết nối khu đô
thị mới phía tây với các khu dân cư trong thành phố; còn dự án hạ tầng kỹ thuật
khung giờ đã vào giai đoạn nước rút dẫu chưa hoàn thiện tất cả hạng mục thì cũng đã
mang dáng dấp khung trung tâm thương mại, kỹ thuật hiện đại và gần đó là những
ngôi nhà của người dân tái định cư (TÐC) được dựng lên san sát theo hàng. Vậy
nhưng thực tế của hai dự án lại chỉ là những đoạn đường chắp nối; đường 60 m mở
dở chưa thông; hai bên đường vẫn là những ngôi nhà lụp xụp, xập xệ.
Theo báo cáo của chủ đầu tư hai dự án là UBND thành phố Ðiện Biên Phủ, tiến
độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại dự án đường 60 m hiện còn hơn 17.000 m2 chưa
được giải phóng (chiếm 16,2% tổng diện tích phải GPMB); lũy kế giá trị khối lượng
xây lắp mới đạt 60%; để hoàn thành toàn bộ dự án như phê duyệt cần bổ sung hơn 61
tỷ đồng vì tăng so với tổng mức đầu tư. Còn với dự án hạ tầng kỹ thuật khung hiện
còn 8,57 ha đất của 127 gia đình (chiếm 42,4% tổng diện tích mặt bằng) chưa được
giải phóng, vì nhiều hộ không nhất trí làm dự án; nhiều gia đình nhất trí triển khai dự
án nhưng chưa nhận tiền đền bù... Về nguồn vốn thực hiện dự án, hiện còn thiếu 116
tỷ đồng (chiếm 41,54%) so với tổng mức đầu tư. Tiến độ thi công bốn điểm TÐC để
bố trí TÐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án hạ tầng kỹ thuật khung hiện cũng
quá chậm: Ðiểm TÐC số 1 dự kiến bố trí 59 ô đất thì thi công mới đạt khoảng 6%;
điểm TÐC số 2 (41 ô) chưa tổ chức thi công; điểm TÐC số 3 có tiến độ khá hơn thì
đạt 80% trong tổng số dự kiến 134 ô.
Về nguyên nhân tiến độ chậm, Chủ tịch UBND thành phố Lê Tiến Dũng cũng
thừa nhận, ngoài nguyên nhân khách quan là do một bộ phận người dân không đồng
thuận, còn có nguyên nhân chủ quan từ chính quyền, cán bộ thành phố. Ông lý giải,
phần do thời gian dài thành phố chưa thật sự quan tâm công tác quản lý đất đai, có
khi còn buông lỏng quản lý; phần do thiếu nhân lực vì cùng lúc phải đảm đương
nhiều dự án và phần do chất lượng cán bộ, công chức còn hạn chế nên không đáp ứng
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yêu cầu công việc tại hai dự án. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ðiện
Biên Mùa A Sơn lại cho rằng, các nguyên nhân lãnh đạo UBND thành phố Ðiện Biên
Phủ đề cập là ngụy biện vì thẳng thắn đánh giá thì nguyên nhân chính là năng lực tổ
chức, điều hành, thực hiện của cán bộ thành phố yếu; tại rất nhiều cuộc họp về hai dự
án này, lãnh đạo thành phố cứ cam kết thế này thế kia rồi… để đấy; tiến độ không
chuyển động, người dân thì kiện tụng rất nhiều trong khi chính sách đền bù, GPMB
tại hai dự án lại có nhiều ưu ái nhất cả nước.
Ðồng tình với ý kiến của ông Mùa A Sơn, ông Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ðiện Biên cho rằng, có nguyên
nhân sâu xa xuất phát từ một số cán bộ, công chức cho nên người dân không tin
tưởng, không đồng thuận. "Ðể nhân dân tin, nhân dân ủng hộ cần xử lý nghiêm đối
với cán bộ vi phạm, cán bộ không gương mẫu mà trước đây Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
đã kiểm tra, chỉ rõ" - ông Lò Văn Mừng kiến nghị.
Nghiêm túc phê bình những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý đất đai
của TP Ðiện Biên Phủ thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung
ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Ðiện Biên chỉ rõ: Hệ lụy là đã không chỉ tác động trực
tiếp về kinh tế mà còn ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai các dự án kinh tế, xã
hội trên địa bàn. Do vậy, cùng với yêu cầu TP Ðiện Biên Phủ phải nghiêm túc chấn
chỉnh, khắc phục ngay, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị thành phố phải chủ
động giải quyết dứt điểm các vướng mắc, kiến nghị của nhân dân trong GPMB tại hai
dự án; chủ động phối hợp với các sở, ngành, thành viên ban chỉ đạo dự án tháo gỡ
vướng mắc; có cơ chế khuyến khích người dân bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi
công. Quá trình triển khai cần hết sức coi trọng tuyên truyền, thông tin chế độ, chính
sách đền bù, TÐC đến nhân dân một cách công khai, kịp thời, chính xác để nhân dân
hiểu; tránh tình trạng mỗi đơn vị tuyên truyền một kiểu khiến người dân hồ nghi, băn
khoăn; việc áp dụng đơn giá, chế độ đền bù, TÐC cho người dân cần vận dụng tối đa
tạo thuận lợi cho nhân dân, song phải trong quy định pháp luật; còn với cá nhân cố
tình chây ỳ, chống đối, yêu sách thì phải kiên quyết theo đúng quy định pháp luật,
không thể để chỉ vì vài người mà ảnh hưởng chung dự án.
Giao các sở, ngành cử cán bộ, công chức có chuyên môn, kinh nghiệm hỗ trợ
TP Ðiện Biên Phủ tiếp tục triển khai hai dự án để hoàn thành càng sớm càng tốt, đồng
chí Nguyễn Văn Thắng cũng đồng thời giao Công an tỉnh Ðiện Biên nắm tình hình,
làm rõ thông tin có hay không cán bộ, công chức liên quan đến hai dự án làm chậm
tiến độ dự án để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo.
012. Hoàng Thiên/ Hải Phát đề xuất 4 dự án tại TP. Điện Biên Phủ// Khoa học
và đời sống.- Số 84.- Ngày 14/7/2021 - Tr.12
Mới đây, UBND tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đã có
buổi làm việc về hợp tác, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn
TP. Điện Biên Phủ.
Tại buổi làm việc đại diện Tập đoàn Hải Phát đã báo cáo đề xuất Đầu tư 4 dự
án đô thị, nhà ở thuộc TP. Điện Biên Phủ, gồm: Khu đô thị sân bay Mường Thanh
(thuộc phường Thanh Bình và phường Thanh Trường, quy mô khoảng 23,41ha); khu
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nhà ở trung tâm hành chính mới (thuộc phường Noong Bua, quy mô khoảng 6,79ha);
khu đô thị phía Tây Bắc thành phố (phường Thanh Trường, quy mô khoảng 48,25ha);
khu đô thị mới Him Lam (phường Him Lam, quy mô khoảng 12ha).
Cả 4 dự án nằm trong tổng thể quy hoạch các dự án (dự án nâng cấp mở rộng
cảng hàng không Điện Biên, dự án trung tâm hành chính chính trị Điện Biên), có vị
trí trung tâm gần các điểm du lịch di tích lịch sử như Hầm Đờ cát, tượng đài chiến
thắng Điện Biên Phủ, bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1.
013. Bùi Thùy/ Những đóng góp của nhân dân các dân tộc Tây Bắc trong chiến dịch
Điện Biên Phủ// Quân khu 2.- Số 1146 kỳ 4 tháng 7-2021.- Ngày 22/7/2021 - Tr.4
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Tây Bắc đã có những đóng góp
đáng kể vào chiến thắng chung của cả dân tộc ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Trong đó, việc chuẩn bị chiến trường là một hoạt động đặc biệt quan trọng, có ý
nghĩa quyết định đến thắng lợi của chiến dịch mà trước hết là khai thông và mở nhiều
tuyến đường để cơ động lực lượng, phương tiện chiến đấu, tiếp tế hậu cần, bảo đảm
cho mặt trận. Đồng bào, bộ đội, thanh niên xung phong đã xẻ núi, làm cầu, kè ngầm,
phát tuyến trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Tây Bắc – mưa dài, nắng gắt
và sự kiểm soát, bắn phá liên tục của các loại máy bay địch. Những cái tên như đèo
Lũng Lô, đèo Puốc, Pha Đin, đèo Mèo, Ngã ba Cò Nòi… là chuỗi thử thách đối với
các lực lượng tham gia chiến dịch mà tiên phong là lực lượng làm đường mở tuyến.
Tại những nơi này, đồng bào và các lực lượng mở đường đã phải lao động vô cùng
vất vả, vật lộn với bao khó khăn, thiếu thốn, không kể ngày đêm, nổ mìn, xẻ núi, vận
chuyển hàng vạn mét khối đất đá, khẩn trương làm hàng nghìn cầu cống bằng những
vật liệu khai thác tại chỗ và sự đóng góp của nhân dân dọc tuyến đường đi qua để
thông tuyến kịp thời, đưa xe pháo vào mặt trận đúng kế hoạch. Cùng với đó, bất cứ
nơi nào có đường đi qua, đồng bào đều tự nguyện đóng góp tre, gỗ, nứa để chống lầy,
chống sụt; làm cầu cống lán trại và các kho trung chuyển hậu cần, kỹ thuật phục vụ
cho chiến dịch.
Nói đến thành công của tuyến vận tải cho chiến dịch, không thể không nhắc
đến một mạng lưới đường đặc biệt, đó là những con đường nhỏ chạy giữa điệp trùng
rừng núi, những “con đường đồng bào”, “đường nhân dân”. Có thể hình dung trên
khắp miền Tây Bắc mạng đường này như chùm rễ cây, tất cả đều hướng về Điện Biên
Phủ. Mạng đường độc đáo ấy tạo nên tuyến vận chuyển có hiệu quả rất lớn bởi nó
luồn dưới tán lá rừng điệp trùng, cơ động qua các loại địa hình phức tạp, tránh được
sự kiểm soát của không quân địch, lại rất phù hợp với các phương tiện vận tải thô sơ
và đôi chân trần của người nông dân Việt Nam.
Khoảng cách từ hậu phương đến tiền tuyến rất lớn, tất cả mọi con đường đều
phải vượt qua địa hình rừng núi, phương thức vận chuyển chủ yếu bằng sức người,
với phương tiện rất thô sơ và luôn bị không quân địch tìm mọi cách đánh phá ngăn
chặn. Vậy nhưng, lửa đạn, gian khổ không ngăn được bước tiến của các đoàn dân
công, các đoàn vận tải ngày đêm vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược đến
Điện Biên Phủ cho bộ đội đánh giặc. Những đôi bồ trên vai các anh chị dân công,
những chiếc gùi hàng của đồng bào Việt Bắc, Tây Bắc, ngựa thồ, xe đạp… vẫn ngày
đêm nối nhau chuyển hàng ra hỏa tuyến.
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Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, nhân dân các dân
tộc Tây Bắc mặc dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn tích cực tham gia
đóng góp sức người, sức của cho thắng lợi của chiến dịch, vượt cả số lượng và chất
lượng, thời gian Trung ương giao: Gạo 7.310 tấn (vượt chỉ tiêu 347 tấn, bằng hơn 1/4
số lượng gạo toàn chiến dịch), thịt 389 tấn (vượt 79 tấn), huy động 27.657 dân công.
Một trong những điển hình cá nhân tiêu biểu, là chiến sĩ Ma Văn Thắng (quê Phú
Thọ) đã lập kỷ lục về thồ hàng bằng xe đạp đạt 325kg, ngoài ra nhân dân các dân tộc
Tây Bắc còn chăm sóc bộ đội từ cái kim sợi chỉ, cổ vũ, thăm hỏi các chiến sĩ hết sức
chu đáo, góp phần quan trọng trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
014. Minh Thịnh/ Đặc sắc “Kar kưn nẹp hla” của người Khơ Mú// Giáo dục và
thời đại.- Số 182.- Ngày 31/7/2021, Tr.30
“Kar kưn nẹp hla” theo tiếng Khơ Mú nghĩa là cá bống suối gói lá chuối
nướng. Không ai rõ món ăn này có từ bao giờ, chỉ biết rằng cha ông truyền dạy
cho cháu con công thức chế biến. Nhà nào cũng thế, cứ công to, việc lớn là đều
phải có…
Từ thực tiễn lao động…
Ông Quàng Văn Dưn (dân tộc Khơ Mú) là người sống lâu năm ở bản Kéo, xã
Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên). Khi đời sống của đồng bào ngày
một tăng cao, ông Dưn sợ rằng nhiều nét đẹp trong văn hóa ẩm thực sẽ bị mai một. Vì
thế, ông luôn tranh thủ mọi cơ hội để truyền dạy cách thức nấu nướng cho con cháu
trong gia đình. Trong “kho tàng” các món ăn của đồng bào Khơ Mú, ông Dưn ấn
tượng hơn cả với món cá bống suối gói lá chuối nướng.
“Các cụ bảo, ngày trước, người dân hay đi rừng xa để săn bắn, hái lượm. Họ đi
vài ngày, thậm chí là đi cả tháng mới về nhà. Do không thể mang theo xoong, nồi để
đun nấu nên mới nghĩ ra cách gói lá chuối. Gia vị thì cũng chẳng có gì nhiều đâu. Về
sau con cháu mới bổ sung cho món ăn thêm đậm đà”, ông Dưn kể.
Nguyên liệu để làm món ăn này rất đơn giản và dễ kiếm. Sau mỗi ngày đi rừng,
đi nương về, bà con lại tranh thủ mang lưới ra suối bắt cá. Cá bống suối thường chỉ
nhỉnh hơn đầu chiếc đũa. Ít khi người dân bắt được bống to vì chúng thường sống ở
tầng đáy suối và ở trong các khe đá sâu, nước siết.
Cá sẽ được mổ bụng, bỏ ruột để loại bỏ chất bẩn và vị đắng của mật, rồi rửa
sạch. Gia vị tẩm ướp chỉ là những thứ dễ kiếm như: Gừng, sả, thì là, mì chính, bột
canh (hoặc muối hạt), mắc khén, lá “sar” (tiếng Khơ Mú nghĩa là lá thơm) và lá
chuối. Trong số những gia vị trên thì có 3 loại phải lấy ở trên rừng, đó là lá chuối,
mắc khén và lá sar.
“Không giống như người Thái, món cá bống suối gói lá chuối nướng của người
Khơ Mú lại có thêm gia vị, đó là lá sar. Lá này phải đi lên tận rừng xa mới lấy về
được vì nó không có sẵn. Phải có lá này thì cá mới thơm”, ông Dứn chia sẻ.
Sau khi làm sạch các loại lá, gừng, sả… tất cả sẽ được thái nhỏ hoặc băm nát
rồi mang cá vào tẩm ướp khoảng 15 phút cho gia vị ngấm đều vào cá. Sau đó, người
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ta sẽ lấy tàu lá chuối mang về rửa sạch rồi hơ lửa. Việc hơ lửa sẽ giúp cho lá chuối
mềm, dẻo hơn, không bị gãy, rách khi gói. Vì nếu để lá bị rách thì gói sẽ không kín,
mùi thơm của cá sẽ bị thoát ra.
Trong lúc đang chuẩn bị các loại gia vị thì người đầu bếp tranh thủ nhóm lửa.
Họ lựa chọn những thanh củi to, cho cháy đều trước khi nướng cá chừng nửa tiếng để
đợi có nhiều than hồng. Sau khi gói cá xong, cá sẽ được vùi vào than hồng khoảng 30
phút là chín, rồi mang ra thưởng thức.
…đến tinh thần đoàn kết
Cô giáo Lò Thị Viên (Trường THPT Mường Chà, huyện Mường Chà, Điện
Biên) dày công tìm tòi, nghiên cứu các nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của đồng bào
Khơ Mú đã nhiều năm. Việc làm này của cô xuất phát từ tình yêu qua những lời
truyền dạy của người già trong bản.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở bản Púng Giắt, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà.
Từ hồi còn rất nhỏ, tôi đã được nghe ông bà kể về món ăn này. Mỗi lần ông nội ra
suối bắt cá mang về, bà lại là người chế biến. Cá suối gói lá chuối nướng đặc biệt
lắm. Khi ăn thì có mùi thơm rất đặc trưng, cuốn hút. Xương cá mềm ra và có thể ăn
hết bởi cá đã được ủ kỹ trong than, nó như cá kho của người Kinh vậy”, cô Lò Thị
Viên nói.
“Có hai thứ rất đặc biệt trong món ăn này, đó là nước măng chua và lá sar. Mùi
của lá này thực sự rất khó ngửi, nhưng khi nó quện vào vị cá, vào lá chuối lại át được
mùi tanh của cá, tạo ra mùi hương thơm rất nồng nàn, đặc trưng. Vì thế, người Khơ
Mú ở Púng Giắt chúng tôi quen gọi là lá thơm”, cô Viên kể tiếp.
Bởi đã lâu ngay chính bản thân cô Viên cũng không được thưởng thức món cá
bống suối gói lá chuối nướng có hương vị đặc biệt như ngày trước nên cô đã ấp ủ
những đề tài nghiên cứu về món ăn này nhằm để bảo tồn.
“Người Thái người ta nướng cá trên ngọn lửa nên khi ăn, xương cá vẫn còn
cứng. Còn người Khơ Mú lại ủ cá trong than, nên xương cá sẽ mềm đi. Ẩm thực
trong đời sống của người Khơ Mú có nhiều nét đặc trưng nên tôi cũng đang nghiên
cứu về đề tài này, trong đó có món cá nướng. Tôi dự định sau khi hoàn thành sẽ mang
vào giảng dạy ở các buổi học trải nghiệm, vừa là để giới thiệu, vừa là để giáo dục
truyền thống cho học sinh”, cô Viên bộc bạch.
“Có nhiều cách để chế biến món cá bống suối. Người ta có thể nướng bằng ống
tre, rán, kho… nhưng tôi vẫn thích được ăn cá gói lá chuối nướng. Nói thế bởi các
hình thức chế biến khác không ngon như vậy”, cô Viên nói.
Những người cao tuổi ở bản Púng Giắt kể rằng, cá bống tượng trưng cho nước,
là phần “âm”. Các nguyên liệu còn lại của món cá nướng tượng trưng cho trời, là
phần “dương”. Khi “âm”, “dương”, đất, trời hòa quện vào nhau sẽ tạo nên tinh thần
đoàn kết. Bởi thế, món cá suối gói lá chuối nướng là món ăn không thể thiếu trong
đời sống của đồng bào Khơ Mú.
“Ở các sự kiện lớn như: Đám cưới, đám ma, mừng nhà mới, Tết hay là khi có
khách quý đến nhà, hầu như nhà nào cũng phải có món này. Phong tục đã được duy
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trì từ nhiều đời nay rồi. Giờ thì ở các nhà hàng dân tộc người ta hay chế biến. Du
khách thập phương kéo về hầu như họ không quên gọi món đó. Họ lấy cơm lam, xôi
để chấm với cá như người Kinh ăn xôi chấm với ruốc vậy”. Ông Quàng Văn Dưn.
015. Các Ngọc/ Pha Đin đã thành điểm đến// Người lao động.- Số 9027.- Ngày
11/7/2021 - Tr.5
Nếu như trước đây, mùa xuân mới đi ngắm hoa đào, hoa mận; rồi tháng 3
ngắm hoa ban, hoa trẩu ở núi rừng tự nhiên thì giờ đây, hoa nở cả 4 mùa với
nhiều loài được đưa về trồng trong các khu du lịch trên đèo Pha Đin, mỗi khu
vài chục hecta bên sườn núi.
Một phần thuộc xã Phỏng Lái (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) và một phần
thuộc xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) nên đèo Pha Đin ở vị trí nối liền
2 tỉnh trên Quốc lộ 6. Pha Đin có độ dốc lớn, điểm cao nhất là 1.648 m so với mực
nước biển, đường ngoằn ngoèo liên tục, nhiều khúc cua khuỷu tay, cua như chữ Z.
Mỗi mùa mỗi vẻ
Đã vài lần đi cung đường từ Sơn La lên Điện Biên đều qua đèo Pha Đin, nghĩ
lại thật hay là mỗi lần đến, chúng tôi được nghe một câu chuyện gắn với đại đèo này
và lần sau lại thấy cảnh vật có một vài đổi khác so với lần đến trước.
Hơn 10 năm trước, lần đầu đến Điện Biên, xe chúng tôi qua đèo Pha Đin dài 32
km trên Quốc lộ 6 cũ, nhìn một bên là vách núi, một bên là vực sâu, hơi sợ. Lúc ấy,
tìm vị trí dừng xe ngắm cảnh thật khó vì đường đèo hẹp, cua gắt. Thế nên, lần đầu
tiên lên tới đỉnh đèo Pha Đin, chúng tôi chỉ dám dừng chụp ảnh, mà phải chụp cho
bằng được bức ảnh tại tấm bia ghi dấu ấn lịch sử: "Đây là nơi hứng chịu nhiều trận
oanh tạc bằng máy bay của thực dân Pháp nhằm ngăn chặn đường tiếp vận vũ khí,
đạn dược, lương thực, thực phẩm của ta phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ". Chỉ tấm
bia ấy mới xác định rõ nhất nơi ta đang đứng là trên đèo Pha Đin.
Mỗi mùa, cảnh vật quanh đèo có vẻ đẹp khác nhau. Tháng 3 có thể nói là thời
gian đẹp nhất khi hoa ban nở rộ cả núi rừng, bản làng.
Năm 2015, chúng tôi lên Điện Biên vào dịp tỉnh này tổ chức Lễ hội Hoa ban
lần thứ hai. Xưa, lễ hội hoa ban, hay còn gọi là lễ hội Xên Mường, rộn ràng ở các bản
dân tộc Thái vào tháng 2 âm lịch (tháng 3 dương lịch) khi hoa ban bắt đầu nở, người
dân làm lễ cúng cầu cho bản mường no ấm, gia đình hạnh phúc rồi ca hát, vui chơi
cùng nhau. Sau một thời gian, nhiều rừng ban bị chặt để trồng hoa màu, hình ảnh hoa
ban thưa dần trong các bản, lễ hội hoa ban càng ít được biết đến. Nay, người dân
được khuyến khích trồng lại hoa ban, gìn giữ những rừng hoa ban tự nhiên và mang
hoa ban về trồng cả trên phố.
Chúng tôi sung sướng ngắm hoa ban nở khắp các sườn núi, thung lũng, bản
làng quanh đèo Pha Đin. Lần này, chúng tôi có cảm giác đường đèo rộng, thoáng
hơn. Anh tài xế giải thích từ sau năm 2010, hầu như các xe đều qua đường đèo Pha
Đin mới được xây bám theo sườn núi phía trái Quốc lộ 6 cũ, tại ngã ba đỉnh đèo,
đường chia thành 2 tuyến cũ và mới. Tấm bia mới ghi lại dấu ấn lịch sử năm xưa
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được dựng ngay ngã ba đỉnh đèo. Đường đèo Pha Đin mới có chiều dài chỉ hơn 26
km, giảm được cả vài chục khúc cua, độ gắt của các cua cũng ít hơn, độ dốc đèo được
hạ xuống, mặt đường rộng gấp gần 2 lần so với trước, nên xe lưu thông ít nguy hiểm
hơn và có vài chỗ có thể dừng được an toàn.
Cùng xây dựng để phát triển
Lễ hội hoa ban khôi phục lại một nét văn hóa dân gian truyền thống dần bị mai
một trong cộng đồng dân tộc Thái ở Tây Bắc, đã trải qua 6 mùa, trở thành "thương
hiệu" sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Ðiện Biên. Trong danh mục các di tích lịch
sử, thắng cảnh giới thiệu tới khách du lịch, 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La đều đưa đèo
Pha Đin vào.
Người dân Lai Châu cũ (nay là huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và Sơn La
lưu truyền câu chuyện từ xa xưa về cuộc bàn thảo tìm cách vạch định ranh giới của 2
địa phương bằng một cuộc đua ngựa vượt dốc Pha Đin, điểm ngựa gặp nhau sẽ là
ranh giới. Người và ngựa của cả hai phía đều đồng thời xuất phát từ 2 dốc đèo. Ngựa
Lai Châu phi nhanh, vì thế ngày nay Pha Đin có phần đèo thuộc về tỉnh Điện Biên dài
hơn phần thuộc về tỉnh Sơn La.
Truyền thuyết dân gian là vậy nhưng đối với người dân 2 địa phương thì Pha
Đin như vùng đất chung, cùng xây dựng để phát triển. Chẳng lẽ là một di tích, một
thắng cảnh mà đèo Pha Đin cứ mãi là điểm chỉ để xe vượt qua trên đường, khách
dừng chốc lát chụp ảnh bia ghi dấu lịch sử và ngắm thoáng qua cảnh vật. Từ trăn trở
đó, người dân huyện Thuận Châu và huyện Tuần Giáo đã làm cho cung đường đại
đèo vẫn tựa như dải lụa khổng lồ quấn quanh, nối những quả núi lại với nhau, vẫn
nhiều khúc quanh ngoằn ngoèo lên xuống đầy ngoạn mục nhưng thay vì là đại đèo
chỉ để vượt qua, Pha Đin đã trở thành một điểm đến.
Và lần trở lại Sơn La - Điện Biên năm nay, Pha Đin đã "cuỗm" mất của chúng
tôi hơn nửa ngày mà ai nấy còn ấm ức là chưa đủ trải nghiệm cho hết những điều mới
lạ ở đây.
Trước kia, trên đường đèo quanh co thỉnh thoảng mới thấy vài ngôi nhà sàn
đơn sơ lặng lẽ giữa núi rừng hùng vĩ. Bây giờ, trên cả hai phía dốc cho tới đỉnh đèo
Pha Đin, nhà dân nhiều hơn, đặc biệt những tấm bảng dựng cao bên đường với từng
cụm từ rất Tây: Pha Đin Pass, Pha Đin Top, Pu Pha Đin… cho khách du lịch có ngay
cảm giác một sinh khí mới trên đường đèo.
Thỏa mắt ngắm
Anh Lương Duy Doanh, Trưởng Ban Truyền thông Câu lạc bộ Lữ hành
UNESCO Hà Nội, cho biết các khu du lịch Pha Đin Pass, Pha Đin Top, Pu Pha Đin
đến nay đã trở thành những điểm đến mà các công ty lữ hành không thể bỏ qua khi
đưa du khách đi tuyến từ Sơn La sang Điện Biên.
Nếu như trước đây, mùa xuân mới đi ngắm hoa đào, hoa mận; rồi tháng 3 ngắm
hoa ban, hoa trẩu ở núi rừng tự nhiên thì giờ đây, hoa nở cả 4 mùa với nhiều loài
được đưa về trồng trong các khu du lịch trên đèo Pha Đin, mỗi khu vài chục hecta
bên sườn núi.
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Tên gọi đèo Pha Đin nguyên gốc tiếng dân tộc Thái là Phạ Đin. Phạ là "trời",
Đin là "đất", hàm nghĩa nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời - đất hùng vĩ. Chúng tôi vào
khu du lịch Pha Đin Pass, đứng ở độ cao hơn 1.000 m so mực nước biển, thật sự cảm
nhận nơi tiếp giáp giữa trời và đất tuyệt vời như thế nào. Vào đầu hè, thời tiết vùng
Tây Bắc đã nóng nhưng trên đỉnh đèo Pha Đin khí trời mát dịu dù nắng ngập tràn.
Trong vườn hoa rộng lớn, mọi người vừa được thỏa mắt ngắm biết bao sắc màu
hoa rực rỡ vừa nhìn rõ núi đồi trùng điệp xa xa, bản làng dưới thung lũng vừa ngây
ngất cảm giác như với tay tới trời khi mây trôi trên đỉnh đèo có lúc quấn quanh mình.
Mỗi góc cảnh vật, mỗi khoảnh khắc mây trôi như kéo trời gần với đỉnh đèo đều được
mọi người ghi vào máy ảnh đến mỏi tay mà cứ chưa thấy đủ.
Đèo Pha Đin có địa hình núi cao đèo dốc nên chắc chắn quá trình xây dựng
không ít gian nan, rồi lựa chọn các loài hoa phù hợp với đất đai, điều kiện khí hậu
theo mùa, nhất là nguồn nước tưới hạn hẹp không dễ dàng để chăm sóc, thế mà người
dân tạo được những vườn hoa đẹp như thế, thật đáng trân trọng.
Dâng trào năng lượng
Những tưởng Tây Nguyên mới là vùng để đến ngắm hoa cà phê và thưởng thức
hương vị cà phê chính gốc vùng trồng. Nào ngờ, ngay dốc đèo phía tỉnh Điện Biên,
chúng tôi được vào một không gian kết hợp xưởng rang xay, chế biến cà phê. Quán
nhìn ra đồi núi, du khách tha hồ thưởng thức cà phê và ngắm sương mù phả xuống
từng đỉnh núi.
Ông Nguyễn Anh Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cà phê Hồng Kỳ Quốc Tế,
mời chúng tôi dùng cà phê và chia sẻ: "Cà phê Arabica được trồng rất nhiều ở các
bản quanh đèo Pha Đin bởi thích hợp với khí hậu và địa hình nơi đây". Tháng 3,
tháng 4 là mùa hoa cà phê; tháng 10, 11 là mùa thu hoạch; đó là những khoảng thời
gian mà du khách có cơ hội trải nghiệm thêm những điều thú vị ở Pha Đin như ngắm
hoa cà phê nở trắng trên đồi hay cùng bà con người Mông thu hoạch cà phê.
Chúng tôi tham quan xưởng chế biến cà phê đạt tiêu chuẩn HACCP, hiểu được
kỳ vọng của những người đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại là muốn cùng người
dân Điện Biên và Sơn La tạo dựng hình ảnh cà phê Pha Đin. Không phải là dân sành
uống cà phê nhưng thưởng thức ly cà phê nóng thơm ngào ngạt, tôi cũng thấy sảng
khoái.
Đã ghé khu du lịch, điểm bán hàng, chúng tôi cứ nhìn xem có gì mua về làm
quà mang dấu ấn Pha Đin nhưng chưa thấy. Cho đến khi bước vào khu trưng bày sản
phẩm cà phê Hồng Kỳ thì không còn phân vân gì nữa. Bao bì các sản phẩm thật ấn
tượng với hình ảnh các cô gái dân tộc Mông đeo gùi thu hoạch cà phê hay hoa văn
thổ cẩm, thêm slogan "Dâng trào năng lượng từ đại ngàn Tây Bắc" đầy cảm xúc, đủ
thấy sự tự tin hương vị cà phê vùng đèo Pha Đin sẽ chinh phục được khách thập
phương.
Cùng với các đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Mã Pí Lèng, đèo Pha Đin nằm trong
“tứ đại đèo” (đèo dài, cao và địa hình hiểm trở) của vùng Tây Bắc nước ta. Trước
kia, đi qua đèo Pha Đin, dù nhìn thấy cung đường đẹp mê đắm nhưng không mấy
tài xế dám thả hồn theo cảnh sắc. Giờ đã khác, Pha Đin trở thành một điểm đến
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mà nếu khách không được dừng chân ngắm “nơi đất như chạm trời” cho thỏa
thích thì tài xế bị chê, công ty lữ hành mất điểm.
017. L.M/ Thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao ở Mường Nhé// Thể
thao Việt Nam.- Số 29.- Ngày 29/7/2021 - Tr.9
Những năm gần đây, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) luôn quan tâm
đến phong trào TDTT quần chúng. Phong trào TDTT đã phát triển cả về bề
rộng lẫn chiều sâu, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Thống kê của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Mường Nhé, hiện nay, toàn
huyện có 16 câu lạc bộ TDTT (tăng 6 câu lạc bộ so với năm 2016); trên 50% dân số
luyện tập TDTT thường xuyên (tăng 4% so với năm 2016), gần 15% gia đình luyện
tập TDTT (tăng 5% so với năm 2016)… Để phong trào TDTT ngày càng phát triển,
cùng với việc khơi gợi tinh thần rèn luyện TDTT của người dân, Phòng Văn hóa –
Thông tin huyện còn phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trong huyện đẩy mạnh Cuộc
vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở tất cả các đối
tượng.
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được
kiểm soát (trước tháng 4/2021), Phòng Văn hóa – Thông tin đã tham mưu UBND
huyện chỉ đạo các xã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã lần thứ III năm 2021.
Đây là tiền đề quan trọng để phong trào TDTT cấp cơ sở phát triển mạnh mẽ cả bề
rộng lẫn chiều sâu.
Xã Mường Nhé là đơn vị được huyện chọn tổ chức Đại hội điểm, để các xã tiến
hành tổ chức Đại hội TDTT của mình tốt hơn, chuẩn bị cho Đại hội TDTT huyện sắp
tới. Đại hội TDTT xã Mường Nhé lần thứ III diễn ra từ ngày 30/3 đến 1/4. Đây là
Ngày hội lớn của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã. 7 môn thể thao từ truyền
thống đến hiện đại như bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, bắn nỏ, kéo co, tù lu, đẩy
gậy, tung còn đã được Ban Tổ chức đưa vào thi đấu, thu hút đông đảo cán bộ, nhân
dân các dân tộc trên địa bàn xã đăng ký tham gia. Đại hội đã thu hút trên 400 VĐV từ
các thôn bản, tổ dân cư trên địa bàn.
Trong thời gian tới, huyện Mường Nhé tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội
thường xuyên tổ chức thi đấu các môn thể thao trong các dịp Lễ, Tết; khuyến khích
các thôn, bản; đoàn thể, nhà trường thành lập thêm nhiều câu lạc bộ, điểm, nhóm
TDTT để người dân có điều kiện giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực tham
gia rèn luyện thể chất.
018. Bảo Ngọc/ Điện Biên: Ký kết quy chế phối hợp trong cưỡng chế thi hành án
dân sự// Pháp luật Việt Nam.- Số 204.- Ngày 23/7/2021 - Tr.16
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong THADS, vừa qua Cục
THADS tỉnh và VKSND tỉnh Điện Biên đã tổ chức ký Quy chế phối hợp liên ngành
trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo, cưỡng chế THADS ở cấp huyện trong tỉnh Điện
Biên. Đến dự và chứng kiến buổi lễ có đồng chí Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó
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Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh. Tham dự lễ ký có Lãnh
đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo VKSND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số phòng
nghiệp vụ của 2 đợn vị.
Quy chế phối hợp gồm 3 Chương và 12 Điều. Theo Quy chế, Cục THADS
tỉnh sẽ là cơ quan chủ trì, làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện Quy chế, đồng
thời chủ trì phối hợp với cơ quan phối hợp họp liên ngành vào tháng 10 hàng năm
để tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế, rút kinh nghiệm, những vướng
mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế và chỉ đạo cưỡng chế
THADS.
Việc ký kết và triển khai thực hiện “Quy chế phối hợp liên ngành trong công
tác hướng dẫn, chỉ đạo, cưỡng chế THADS ở cấp huyện trong tỉnh Điện Biên” sẽ
góp phần tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa
hai cơ quan, bảo đảm sự thống nhất từ tỉnh đến huyện, nhằm nâng cao chất lượng và
hiệu quả công tác.
019. Ngọc Diệp/ Điện Biên: Ai đòi “khai tử” rừng thông?// Giáo dục và thời
đại.- Số 164.- Ngày 10/7/2021 - Tr.14
Mường Ảng có tỷ lệ che phủ rừng thấp thứ 2 của tỉnh Điện Biên. Thế
nhưng, 47,18 ha rừng trồng 16 năm tuổi đang có nguy cơ bị “xóa sổ”. Chính
quyền và nhân dân ở đây khẳng định thông đang xanh tốt chứ không phải kiệt
quệ như một số người phản ánh!
500 cây chết, muốn phá cả rừng
Ngày 28/5, lãnh đạo 2 bản Bua 1, 2 xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện
Biên) tổ chức họp dân để xin khai thác gỗ thông ở rừng trồng trên địa bàn xã. Có
125/127 hộ tham gia. Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn được khai thác gỗ thông ở
47,18 ha rừng trồng kèm theo cam kết sẽ tái thay thế.
Ngày 1/6, ông Lường Văn Nghiên - Trưởng bản Bua 1 đại diện cho nhân dân
2 bản làm đơn lên xã xin chủ trương. Ba ngày sau, UBND xã Ẳng Tở có tờ trình gửi
lên UBND huyện, phòng NN&PTNT và Hạt Kiểm lâm xin tạo điều kiện cho nhân
dân 2 bản khai thác để có thêm thu nhập.
Theo Hạt Kiểm lâm, diện tích rừng thông nói trên là rừng trồng sản xuất từ
năm 2005 theo chương trình Dự án 661, thuộc khoảnh 7, tiểu khu 643 được quy
hoạch rừng sản xuất theo Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên với diện tích
47,18 ha.
Diện tích này đã được giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận cho cộng
đồng bản Bua 1, 2 quản lý, bảo vệ. Bà con cũng đang được hưởng lợi từ chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng vào năm 2019, 2020 với số tiền gần 17 triệu
đồng/1 năm.
Qua kiểm tra thực tế, có khoảng 500 cây thông bị đổ, gãy do gió, lốc. Mật độ
còn khoảng 2.000 cây/1ha. Ngoài ra, một số cây rừng tự nhiên ở đây cũng đang sinh
trưởng và phát triển tốt. Số diện tích trên cũng được nhân dân 2 bản hợp đồng cho
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khai thác nhựa từ năm 2015 - 2018. Cây thông cũng đang trong giai đoạn khôi phục
và phát triển.
Ngày 10/6, UBND huyện Mường Ảng có văn bản gửi Sở NN&PTNT tỉnh
Điện Biên xin ý kiến liên quan đến đề nghị của người dân trong việc xin được khai
thác trắng diện tích nói trên.
Trong công văn phúc đáp, Sở NN&PTNT cho biết, việc khai thác gỗ rừng
trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu phải được
thực hiện theo quy định. Việc người dân đề nghị như trên sẽ dẫn đến giảm diện tích
có rừng. Ngoài ra, việc xin khai thác phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại
Thông tư 27 của Bộ NN&PTNT và Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Sở NN&PTNT, tỷ lệ che phủ rừng ở Mường Ảng đạt 31,56% (thấp thứ 2
toàn tỉnh); xã Ẳng Tở có tỷ lệ che phủ đạt 23,19% (thấp thứ 3 toàn huyện). Từ lẽ trên,
Sở này đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính
quyền xã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ rừng.
Quá trình tìm hiểu sự việc, Báo GD&TĐ nhận được ý kiến cho rằng chính
doanh nghiệp bên ngoài đã tự ý thỏa thuận với một số hộ dân trong bản để mua gỗ
rừng thông. Nhận được sự “động viên” từ phía doanh nghiệp, những hộ dân này mới
một mực đòi “xóa sổ” cánh rừng.
Hàng trăm hộ hưởng lợi… từ rừng
Hôm 23/6 lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện đã
có buổi làm việc với UBND xã Ẳng Tở và đại diện 2 bản. Tại đây, ông Lường Văn
Chương - Trưởng bản Bua 2 khẳng định người dân vẫn đang hưởng lợi từ rừng.
“Tôi nhất trí kiên quyết bảo vệ toàn bộ diện tích rừng thông đang phát triển tốt.
Xưa kia chưa có rừng thông này, cả vách núi nhiều đất trống, đồi trọc, nương bỏ
không. Hơn 10 năm về trước, người dân 2 bản thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Từ 2010 trở về đây, nước dồi dào hơn. Người dân trồng được lúa 2 vụ. Cả bản
có 7 ha ruộng nước đều lấy từ khu vực rừng thông. Nước sinh hoạt cũng lấy từ đây”,
ông Chương ý kiến.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Chi bộ bản Bua 1 cho
biết, sau khi đi thực tế tại rừng thông, nhận thấy cánh rừng đang xanh tốt trở lại chứ
không phải kiệt quệ như phản ánh.
“Sau các buổi làm việc, được lãnh đạo huyện, cán bộ kiểm lâm phân tích, tuyên
truyền thì tôi cũng như lãnh đạo các bản đã đồng tình với chủ trương của huyện là giữ
lại rừng để bảo vệ nguồn nước cho bà con. Việc giữ lại là hoàn toàn đúng với quy
định của pháp luật”, bà Hồng cho biết.
“Cá nhân tôi thì cũng mong huyện, xã tạo điều kiện cho bà con trong bản tận
thu những cây bị đổ, gãy để có thu nhập hoặc sử dụng trong gia đình. Nhưng khi tận
thu phải có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Kiên quyết phải bảo vệ diện
tích những cây sống còn lại chứ không được phá”, bà Hồng nói thêm.
Cũng trong buổi làm việc trên, ông Lò Văn Dung ở tổ quản lý bảo vệ rừng bản
Bua 2 cho biết: Từ 2018, sau khi không khai thác nhựa, có một số cây thông bị đổ do
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gió lốc nhưng không làm ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích rừng hiện có. 47,18 ha
rừng thông đã cung cấp nước tưới, sinh hoạt cho hơn 300 hộ gia đình.
Hiện có khoảng 30 đường nước sinh hoạt được nhân dân lấy từ rừng tự nhiên
và rừng thông. Ông Dung khẳng định, đây là khu rừng đầu nguồn. Nếu khai thác
trắng thì sẽ bị mất đi nguồn sinh thủy phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng khẳng định: Toàn
bộ diện tích rừng thông trên được đầu tư từ nguồn vốn của Nhà nước. Theo quy định
thì Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Vì vậy, chỉ chủ sở hữu mới có quyền quyết định
đến việc khai thác rừng hay không.
Ông Hiệp cũng cho biết thêm, thực tế toàn bộ 47,18 ha rừng thông sau thời
gian khai thác nhựa đang trong giai đoạn phục hồi và phát triển tốt chứ không phải
đang “nằm kiệt quệ chờ chủ trương” như phản ánh. Vì lẽ đó, quan điểm của chính
quyền huyện Mường Ảng là sẽ kiên quyết bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có.
Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 7, Luật Lâm nghiệp quy định: Nhà nước là đại
diện chủ sở hữu đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân bao gồm: Rừng trồng do
Nhà nước đầu tư toàn bộ. Khoản 2, Điều 59, Luật này cũng quy định việc khai
thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng: Trường hợp rừng trồng bằng
nguồn vốn ngân sách Nhà nước, chủ rừng phải lập hồ sơ khai thác lâm sản trình
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn quyết định.
020. Ngọc Diệp - Hà Linh/ “Điện Biên: Ai đòi “khai tử” rừng thông” Nhóm lợi
ích muốn phá rừng phòng hộ?// Giáo dục và Thời đại.- Số 167.- Ngày 14/07/2021
- Tr.13
Hơn 40ha rừng thông ở xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng được xác định là
rừng phòng hộ. Thế nhưng, vài cá nhân và doanh nghiệp đang làm nóng câu
chuyện chỉ với mục tiêu “xóa sổ” cánh rừng.
Hơn 40 ha là rừng phòng hộ
Trong bài viết “Điện Biên: Ai đòi “khai tử” rừng thông?”, Báo GD&TĐ đã
nhắc tới câu chuyện một số hộ dân ở 2 bản Bua 1, 2, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng
có mong muốn khai thác trắng cánh rừng thông rộng 47,18ha trên địa bàn. Người dân
cho rằng, câu chuyện được đẩy lên cao khi có một vài cá nhân xuất hiện. Còn bản
chất thực sự chỉ là việc người dân chưa hiểu rõ Luật.
Ngày 13/7, Báo GD&TĐ tiếp tục làm việc với các bên liên quan. Bà Mai
Hương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, theo Quyết
định số 1425/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh Điện Biên xác định diện
tích nói trên được trồng theo dự án quy hoạch phát triển rừng phòng hộ Nậm Khoai Nậm Mức - Nậm Cô huyện Tuần Giáo (sau chia tách thành hai huyện: Tuần Giáo và
Mường Ảng).
Theo Quyết định, diện tích rừng trồng mới lúc bấy giờ là 306,1ha tại các xã:
Mùn Chung, Ẳng Tở, Quài Tở, Búng Lao, Tênh Phông, Ẳng Cang và thị trấn Tuần
Giáo. Xã Ẳng Tở có 41ha được trồng thông ba lá thuần loài theo Quyết định trên.
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Theo tính toán của bà Mai Hương, trên lý thuyết thì cây thông ba lá không
phải là loài chuyên nhựa, vì thế lượng nhựa cung cấp sẽ không quá nhiều. Song, với
loài thông này cũng có thể cho năng suất bình quân đạt khoảng 1,5 - 2kg nhựa/1
cây/1 năm. Với mức giá thị trường dao động từ 30 - 50 nghìn đồng/1 kg thì mỗi
năm của chu kỳ khai thác, 1ha sẽ cho thu nhập khoảng 120 - 160 triệu đồng từ việc
bán nhựa thông.
“Rõ ràng vài hộ dân họ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt là có tiền từ việc bán
gỗ. Họ bán với giá 150 nghìn đồng/1 cây, trong khi nếu đạt năng suất và được giá
nhựa, mỗi cây đã cho thu nhập khoảng 60 nghìn/1 năm cơ mà! Nếu là rừng trồng
kinh tế thì đã rất khó để mà phá đi rồi bán vì tỷ lệ che phủ của địa phương này đạt
thấp, đằng này lịa là rừng phòng hộ thì làm sao có thể khai thác trắng được”, bà Mai
Hương cho biết.
“Xã Ẳng Tở có tỷ lệ che phủ rừng thấp thứ 3 toàn huyện. Diện tích rừng nói
trên lại có nguồn gốc là rừng phòng hộ. Vì lẽ đó, không lý do gì chúng tôi lại đồng ý
cho khai thác trắng cánh rừng. Người dân chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt song về lâu
dài thì dân sẽ khổ. Bà con sẽ sống ra sao khi nguồn nước đã không còn?” ông Nguyễn
Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho hay.
Có lợi ích nhóm?
Ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết thêm, ngày 12/7, huyện Mường Ảng đã yêu
cầu Công an huyện vào cuộc, điều tra xác minh xem có “lợi ích nhóm” trong việc
một số hộ một mực đòi phá rừng hay không.
“Chúng tôi yêu cầu anh em xác minh, làm rõ thông tin xem có “lợi ích nhóm”
trong vụ việc này như dư luận phản ánh hay không. Anh em sẽ phải làm rõ doanh
nghiệp vào đưa tiền cho dân để đòi khai thác rừng thông là đơn vị nào? Động cơ, mục
đích của việc đưa tiền là gì?”, ông Hiệp chia sẻ.
Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt
Kiểm lâm Mường Ảng cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang phối hợp cùng cơ quan
công an để tiến hành xác minh, làm rõ một số nội dung quan trọng. Về nguồn gốc, vị
trí này là rừng phòng hộ thì đã rõ. Sẽ phải làm rõ thông tin, mục đích, động cơ của
doanh nghiệp khi đưa tiền cho dân để khai thác rừng tại vị trí nêu trên. Việc điều tra,
xác minh sẽ sớm hoàn tất”.
“Hiện tại, chúng tôi xác định có 4 hộ dân đã nhận tiền của doanh nghiệp và đòi
khai thác rừng. Còn lại hơn 200 hộ dân tại 2 bản Bua 1, 2 đều đồng thuận giữ rừng.
Trước khi các hộ này nộp đơn xin thì có 1 doanh nghiệp tại Sơn La đã đến đơn vị để
nộp hồ sơ xin khai thác. Nhưng chúng tôi đã không đồng ý. Xét về luật, việc làm của
doanh nghiệp này là sai, vì họ không phải chủ rừng” – ông Thanh thông tin thêm.
Ông Nguyễn Tiến Tâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Ảng khẳng định:
Rừng vẫn đang phát triển bình thường.
“Vừa sáng nay (13/7) cán bộ của đơn vị đã hoàn tất công tác kiểm tra, đánh giá
thực trạng diện tích rừng đang tranh cãi. Ngoài những cây gãy, đổ do bão, số còn lại
vẫn phát triển bình thường ”, ông Tâm nói.
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Trong buổi làm việc vào ngày 23/6 giữa đoàn công tác Huyện ủy, UBND
huyện, Công an, Kiểm lâm huyện Mường Ảng với chính quyền xã Ẳng Tở và đại
diện lãnh đạo 2 bản có liên quan, Thượng tá Lù Văn Thưởng - Trưởng Công an
huyện cho biết đã có sự tác động từ phía doanh nghiệp đến người dân để xin khai thác
trắng rừng thông. Theo ông Thưởng, cần phải xem xét động cơ, mục đích của việc
thông tin sai sự thật.
021. X.Tiến/ Điện Biên: Tạm đình chỉ Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tuần
Giáo// Đại đoàn kết.- Số 201.- Ngày 20/7/2021 - Tr.10
Liên quan đến vụ việc phá rừng phòng hộ trên đèo Pha Đin (địa phận xã Tỏa
Tình, huyện Tuần Giáo), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên vừa
ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện
Tuần Giáo từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 6/8/2021, để làm rõ trách nhiệm trong
việc để xảy ra phá rừng thông trái quy định tại khu vực bản Hua Sa A (xã Tỏa Tình),
trên Di tích lịch sử cấp quốc gia đèo Pha Đin.
Theo thống kê ban đầu của lực lượng chức năng, tại khu vực bản Hua Sa A đã
có gần 530 gốc cây thông bị chặt hạ, đo đếm được 1.023 lóng gỗ với khối lượng gần
60m3 (còn lại khoảng 200 gốc đã bị chặt hạ và trên dưới 100 lóng, khúc đang trong
quá trình kiểm đếm).
Tổng diện tích san ủi mở đường vào rừng dùng để vận xuất là hơn 5.100m2 gỗ
khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là trái quy định pháp luật về lâm nghiệp;
mức độ vi phạm như trên là rất nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 15/7/2021, sau khi báo chí phản ánh về
tình trạng rừng phòng hộ trên đèo Pha Đin bị các đơn vị thu mua ngang nhiên khai
thác từ nhiều tháng qua, đoàn công tác của UBND tỉnh Điện Biên do ông Lò Văn
Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn đã trực tiếp lên hiện
trường kiểm tra thực địa và làm việc với các cấp chính quyền địa phương.
Trong buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định diện tích
rừng thông trên là rừng phòng hộ được bàn giao cho các hộ dân quản lý, bảo vệ.
Người dân tự ý khai thác là vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác,
quản lý và bảo vệ rừng. Đồng thời, ông Tiến yêu cầu huyện Tuần Giáo nhanh chóng
tổ chức họp dân, khẳng định toàn bộ diện tích rừng muốn khai thác cần làm thủ tục
khai báo để truy xuất nguồn gốc rừng theo Thông tư 27 về quản lý, truy xuất nguồn
gốc lâm sản. Huyện Tuần Giáo phải xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân
liên quan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tập trung
rà soát để đánh giá cụ thể diện tích bị thiệt hại và tạm đình chỉ công tác đối với kiểm
lâm phụ trách địa bàn xã Tỏa Tình.
Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung điều tra, xác minh
làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đã để xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định
của pháp luật…
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Rừng thông được trồng trên đèo Pha Đin (xã Tỏa Tình) theo Dự án 327 và Dự
án 661 có diện tích hơn 100ha, độ tuổi hàng chục năm bị khai thác trái phép. Điều
này đã khiến cảnh quan môi trường tự nhiên trên đèo Pha Đin bị xâm hại, biến dạng
nghiêm trọng.
022. Trường Long - Nông Tuấn/ Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm//
Công an nhân dân.- Số 5845.- Ngày 29/7/2021 - Tr.8
Hồi 8h30’ ngày 27-7, tại bản Phúc, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn
La, Công an huyện Điện Biên chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh
Điện Biên, Công an tỉnh Sơn La, bắt giữ 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Đối tượng là Hoàng Bá Tước (SN 1988), HKTT đội 20, xã Noong Luống,
huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là đối tượng đã có 2 tiền án về tội mua bán trái
phép chất ma túy.
Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên, ngày 30-10-2017,
Hoàng Bá Tước bị Công an huyện Điện Biên bắt quả tang và khởi tố vụ án, khởi tố bị
can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra. Tuy nhiên, lợi dụng được
cho tại ngoại để điều trị bệnh, đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 12-12-2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên đã ra Quyết định
truy nã số 1 đối với Hoàng Bá Tước. Sau khi trốn khỏi nơi cư trú, đối tượng đã di
chuyển, ẩn nấp tại nhiều địa phương và bị Công an huyện Điện Biên phát hiện bắt giữ
khi đến địa bàn bản Phúc, xã Mường Khoa.
023. Yến Hà/ “Quái xế” tuổi teen nơi phố núi// Giáo dục và thời đại.- Số 180.Ngày 29/7/2021 - Tr.14
Phố núi Điện Biên Phủ vừa trải qua những đêm không ngủ, bởi tiếng rú ga
inh ỏi phát ra từ những chiếc xe biển AA. “Quái xế” tuổi teen không mũ bảo
hiểm hả hê với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe đã trở thành nỗi ám
ảnh cho nhiều người dân phố núi thời gian qua.
“Ma tốc độ” tuổi teen
Đêm khuya thanh vắng bình yên ở phố núi, bỗng bị “xé toang” bởi tiếng gầm
rú của những chiếc xe “bịt khẩu trang”. Để ghi được những hình ảnh làm căn cứ, lực
lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Điện Biên Phủ đã phải phối hợp cùng
các đơn vị chức năng, tổ chức mật phục nhiều đêm trắng.
Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định, đây là các nhóm đối
tượng thanh, thiếu niên tuổi học sinh THPT, sinh viên, cư trú trên địa bàn TP Điện
Biên Phủ và huyện Điện Biên. Số ít trong số đó còn chưa đủ tuổi để điều khiển
phương tiện tham giao giao thông (TGGT).
Hàng đêm, các đối tượng này thường sử dụng xe mô tô, xe gắn máy biển AA
(có dung tích dưới 50cm3), tụ tập thành từng nhóm tổ chức đua xe trái phép. Mỗi
chiếc xe đều được “đeo khẩu trang” cho biển kiểm soát, hòng che mắt lực lượng chức
năng.
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Điều khiển những chiếc xe này đều là thanh niên tuổi teen, thiếu hiểu biết và
thích thể hiện. Với các trò tiêu khiển của mình, những thanh niên này xem đó là thú
vui, khẳng định “đẳng cấp”. Mức độ “liều mình” càng tăng cao khi được nhiều bạn
bè cùng trang lứa kính nể, cổ vũ.
“Tình trạng thanh, thiếu niên tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn thành phố
chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Khi số lượng học sinh, sinh viên nghỉ hè
và tạm nghỉ các hoạt động vui chơi, học hè khác để phòng dịch Covid-19, tình trạng
rủ rê, tụ tập nhau đua xe cũng bắt đầu gia tăng và trở thành thú vui của nhóm thanh
niên mê tốc độ” – Đại úy Bùi Tuấn Anh, Đội trưởng Đội CSGT – trật tự - cơ động
(Công an TP Điện Biên Phủ) cho hay.
Cũng theo Đại úy Bùi Tuấn Anh, thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội,
những thanh, thiếu niên này đã rủ nhau đi độ xe, chế xe và tụ tập tại những khu
đường vắng. Tại đây, họ phân chia tổ chức đua xe qua các tuyến đường chính trong
thành phố vào ban đêm. Điều này khiến cho nhiều người TGGT và cư dân nội thành
lo lắng, bất an.
Ông Phạm Hùng Chấp, TP Điện Biên Phủ cho biết: “Tôi đã nhiều lần giật
mình, ngã xe khi gặp phải những thanh niên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách qua.
Sau vài lần “thót tim” như thế, gần đây tôi và vợ đã từ bỏ thói quen đi xe đạp rèn
luyện sức khỏe vào mỗi tối”.
Đấu tranh, ngăn chặn thực trạng này, từ đầu năm đến nay, Công an TP Điện
Biên Phủ đã triển khai chuyên đề về xử lý, trấn áp hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, đua
xe trái phép; chế, độ xe cùng với các chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn và chất
ma túy. Hàng chục tối tượng và phương tiện đã bị “sa lưới”. Từ đây, hành vi, chiêu
thức của những “quái xế” này mới dần hé lộ.
Xe phải “độ” mới đủ đô
Quá trình đấu tranh, trấn áp, lực lượng chức năng còn phát hiện hành vi đáng
nguy hại hơn. Hầu hết phương tiện sử dụng để đua đều mang biển kiểm soát địa
phương. Đặc biệt, xe đều đã qua độ, chế tăng công suất và vận tốc, thay đổi hình
dáng kết cấu, gắn pô…
Tại trụ sở Công an thành phố, một thanh niên bị bắt vì hành vi đua xe trái phép
thú nhận: “Do chưa đủ 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe nên em chỉ được đi xe biển
AA, dưới 50 phân khối. Loại xe này chạy yếu nên em đã cùng một số bạn mang xe đi
độ lên 80 – 100 phân khối. Như vậy, xe đi mới khỏe và bốc hơn”.
Lần theo manh mối từ những thanh niên này khai báo và thông tin do quần
chúng nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý một cửa hàng
chuyên buôn bán, lắp ráp hệ thống chế, độ xe trái phép.
Cơ sở “thẩm mỹ” này nằm trên con phố chính thuộc phường Him Lam (TP
Điện Biên Phủ), chuyên sửa chữa xe máy. Nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc
của không ít thanh, thiếu niên đam mê tốc độ.
Thời điểm cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, tại đây, chủ cơ sở đã nhập
sẵn nhiều thiết bị phục vụ việc chế, độ xe khi có khách hàng yêu cầu. Bị lực lượng
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chức năng lập biên bản, xử lý, chủ cửa hàng này thừa nhận “do chưa hiểu biết hết các
quy định về luật nên không biết độ xe là hành vi sai trái”.
Đại úy Bùi Tuấn Anh cũng cho biết, sau khi được tuyên truyền, giải thích, chủ
cơ sở này đã cam kết không tái phạm.
“Tuy nhiên, cái chính vẫn là ở ý thức của người sử dụng phương tiện. Việc tự ý
nâng công suất và thay đổi các thiết kế của xe sẽ gây nguy hiểm cho chính người điều
khiển phương tiện.
Bởi lẽ, các thanh niên điều khiển loại xe này đều chưa có bằng lái xe, chưa
được đào tạo về các quy định pháp luật giao thông đường bộ, kỹ năng điều khiển
phương tiện TGGT” – Đại úy Bùi Tuấn Anh cho hay.
Tỉnh Điện Biên hiện có khoảng 10.000 xe máy đăng ký biển AA. Đối tượng sử
dụng loại xe này chủ yếu vẫn là học sinh, sinh viên được gia đình mua cho phục vụ đi
lại, học tập.
Người điều khiển loại xe này không đòi hỏi bắt buộc phải có giấy phép lái xe,
do đó, một số người đã sử dụng sai mục đích, vi phạm luật giao thông. Chỉ đến khi
lực lượng chức năng mời lên làm việc, không ít phụ huynh mới “ngã ngửa”.
Bà Quàng Thị Thắm, bản Him Lam 2, TP Điện Biên Phủ chia sẻ: “Gia đình
mua xe là cho cháu đi học thuận tiện hơn. Nhưng cháu sử dụng vi phạm luật giao
thông thì đến khi CSGT gọi điện thông báo tôi mới biết”.
Mở “chiến dịch” truyền thông
Thời gian qua, Phòng CSGT (Công an tỉnh Điện Biên) đã phối hợp với Sở
GD&ĐT tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật ATGT đến học sinh, sinh
viên. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh của các xã,
phường, tổ dân phố. Duy trì việc chiếu phim tuyên truyền về ATGT cho người dân
đến đăng ký xe và người vi phạm đến xử lý tại phòng tiếp dân.
“Chiến dịch” truyền thông, đồng thời yêu cầu phụ huynh ký cam kết, nhằm
nâng cao việc giáo dục, quản lý con em mình cũng là một trong những giải pháp
trọng tâm được Công an TP Điện Biên Phủ triển khai thời gian qua.
Mới đây, một buổi tuyên truyền đã được tổ chức tại bản Him Lam 2 – địa bàn
có nhiều thanh, thiếu niên đua xe trái phép bị xử lý thời gian gần đây. Lực lượng
chức năng đã trực tiếp trao đổi với các bậc phụ huynh về nguy cơ, tác hại của hành vi
trên cũng như các biện pháp giáo dục, phòng ngừa cho con em mình.
Ông Lò Văn Chựa, Trưởng bản Him Lam 2, cho biết: “Để con em bằng bạn,
bằng bè và phục vụ nhu cầu đi lại, thì các gia đình trong bản thường sắm xe máy biển
AA cho các cháu đi. Nhưng các cháu hư thì sử dụng sai mục đích, đi xe không đội
mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông…, gia đình ít để ý. Nay được công an tuyên
truyền, bà con mới hiểu trách nhiệm của mình”.
Cũng theo ông Chựa, với vai trò của trưởng bản, ông sẽ thường xuyên nhắc
nhở các gia đình quan tâm sát sao hơn tới con em mình. Không để cho các cháu chưa
đủ tuổi điều khiển phương tiện TGGT, đặc biệt là tuân thủ đội mũ bảo hiểm và các
quy định về luật ATGT.
30

Tuy nhiên, theo Thượng tá Trần Văn Vang, Phó Trưởng phòng CSGT, để giảm
thiểu TNGT cũng như các hành vi vi phạm liên quan đến xe biển AA thì cần sự quan
tâm, vào cuộc tích cực của cả gia đình và toàn xã hội.
“Điều quan trọng nhất vẫn phải xuất phát từ ý thức của mỗi người TGGT” –
Thượng tá Vang nói.
024. Nguyễn Hưng/ Điều tra thêm mẹ nữ sinh ship gà ở Điện Biên trong vụ án
ma tuý// Công an nhân dân.- Số 5831.- Ngày 15/7/2021 - Tr. 5
Ngày 14/7, tại trụ sở TAND tỉnh Điện Biên, TAND cấp cao tại Hà Nội mở
phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền (SN 1975,
trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là mẹ đẻ nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên, quê
Điện Biên bị sát hại đêm 30 Tết Nguyên đán) và bị cáo Vì Thị Thu (SN 1982, trú tại
huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là vợ bị cáo Vì Văn Toán - chủ mưu sát hại nữ sinh
viên Cao Mỹ Duyên). Trong đơn kháng cáo, bị cáo Trần Thị Hiền bị cáo Vì Thị Thu
đều kêu oan đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trước đó, cuối tháng 11/2019, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần
Thị Hiền 20 năm tù; bị cáo Vì Thị Thu tù chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép
chất ma túy”. Cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy” trong vụ án này, bị cáo
Vì Văn Toán (chồng Vì Thị Thu), bị cáo Bùi Văn Công đều bị tuyên án chung thân;
bị cáo Lường Văn Hùng bị tuyên phạt 20 năm tù. Cả ba bị cáo này không kháng cáo.
Theo án sơ thẩm, năm 2017, Vì Thị Thu mua 2 bánh heroin giá 90 triệu đồng
một bánh về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng một bánh. Công và Lương
Văn Hùng bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng một bánh
nhưng Hiền nợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà
Vì Văn Toán. Liên quan vụ án của nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên bị sát hại, cơ quan tố
tụng xác định, do bị cáo Trần Thị Hiền không trả nợ tiền mua ma tuý nên nhóm Vì
Văn Toán, Bùi Văn Công… đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên để
ép bị cáo Trần Thị Hiền trả nợ. Chiều 4/2/2019 (30 Tết Nguyên đán), Công đưa
Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên, sau đó giả vờ mua
gà để lừa nữ sinh viên chở tới một căn nhà vắng. Khi nữ sinh viên chờ gà đến nơi thì
bị đánh bất tỉnh rồi được chở về nhà Công. Sau đó, từ ngày 4/2 đến 7/2/2019, nhóm
Công khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nữ sinh viên. Vợ Công là Bùi Thị
Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo...
Quá trình xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã triệu tập các đối tượng
tham gia bắt giữ, hành hạ rồi sát hại nữ sinh viên gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công,
Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm (đều quê
Điện Biên) với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa phúc
thẩm, bị cáo Trần Thị Hiền và bị cáo Vì Thị Thu giữ nguyên kháng cáo kêu oan. Sau
hơn nửa ngày xét xử, HĐXX phúc thẩm cho rằng, căn cứ lời khai của các bị cáo,
những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, xét thấy cần làm rõ thêm
một số tình tiết trong vụ án mà những tình tiết này không thể làm rõ ngay tại phiên tòa.
Do đó, HĐXX phúc thẩm quyết định hoãn xét xử phúc thẩm để cơ quan tố tụng điều
tra thêm đối với bị cáo Trần Thị Hiền và các đối tượng liên quan đến vụ án này.
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025. Thành Trung - Thu Trang// Bắt đối tượng dùng xe máy vận chuyển 10
bánh heroin// Công an nhân dân.- Số 5833.- Ngày 17/7/2021 - Tr.8
Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an
huyện Điện Biên, Đồn Biên phòng Thanh Luông bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi
vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn heroin.
Hồi 19h ngày 15-7, tại tuyến đường liên xã thuộc địa phận bản Món, xã Thanh
Luông, huyện Điện, tổ công tác đã mật phục và phát hiện một đối tượng nam đang di
chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng liền quay đầu xe tăng
ga bỏ chạy nhằm thoát thân nhưng ngay lập tức, các trinh sát đã ập đến khống chế đối
tượng. Tại hiện trường, trên giá để xe phía trước có 1 bao tải chứa 10 bánh hình vuông,
bọc băng keo màu đen, bên trong là chất bột dạng nén màu trắng là heroin.
Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Quàng Văn Toán, SN 1986, trú tại
bản Lọng Tóong, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Số ma túy trên Toán lấy ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên của một đối tượng
không rõ danh tính mang về nhà cất giấu để hôm sau đem ma túy đi giao cho người
nhận thì được trả tiền công là 10 triệu đồng.
Khi Toán vận chuyển ma túy trên đường về nhà thì bị lực lượng chức năng bắt
giữ. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, hoàn tất
hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.
026. Việt - Lào Trà My/ Tầm nã những gã trùm ma túy trên tuyến biên giới//
Gia đình và xã hội.- Số 86.- Ngày 20/7/2021 - Tr.13
Từ nhiều năm nay, tuyến biên giới Việt-Lào đã hình thành những “điểm
nóng” do các ông trùm ma túy người Việt bị truy nã trốn sang Lào, câu kết với
các đối tượng người Lào thu gom ma túy rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ
hoặc đưa đi nước thứ ba.
Điều hết sức nguy hiểm là ngoài thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh hơn
do có nhiều kinh nghiệm đối phó, các đường dây ma túy xuyên quốc gia này đều trang bị
vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.
Nơi ma túy chảy vào nội địa
Tuyến biên giới Việt-Lào có chiều dài khoảng 2.340km, trải dài ở 10 tỉnh của
Việt Nam từ Điện Biên đến Kon Tum, tiếp giáp với 10 tỉnh từ Phong Sa Lỳ đến At
Ta Pư của nước bạn Lào.
Phần lớn tuyến biên giới đều là khu vực rừng rậm hoặc núi cao hiểm trở. Giao
thông đi lại khó khăn, dân cư hai bên chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người, sống thưa
thớt tại các bản làng rất xa nhau, vốn có mối quan hệ thân tộc, dân tộc gần gũi từ
nhiều đời nay. Đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều thiếu thốn, lạc hậu, trình độ dân
trí thấp nên dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo để vận chuyển ma túy thuê
hoặc tiếp tay cho chúng.
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Ngoài 17 cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính qua biên giới, còn hàng ngàn
lối mòn, đường tiểu ngạch luồn lách sâu trong rừng, qua lại giữa 2 nước, rất khó
kiểm soát. Do vị trí địa lý các tỉnh biên giới Việt-Lào là cửa ngõ tiếp giáp với
khu vực Tam giác vàng-một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn trên thế
giới, bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của nước bạn
Lào còn nhiều hạn chế nên những năm qua, tình hình tội phạm ma túy tại khu
vực này diễn biến hết sức phức tạp. Các điểm nóng về ma túy xuất hiện ngày
càng nhiều tại các địa bàn biên giới thuộc các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh
Hóa, Nghệ An…
Ma túy chủ yếu là heroin và các loại ma túy tổng hợp được vận chuyển về các
tỉnh miền xuôi và vào TPHCM, các tỉnh phía Nam tiêu thụ đều có điểm xuất phát từ
đây.
Đặc biệt, trên tuyến biên giới Việt-Lào đã hình thành các điểm nóng về ma túy
do các đối tượng là người Việt bị truy nã về tội ma túy trốn sang Lào, rồi câu kết với
các đối tượng người Mông Lào lập thành đường dây thu gom ma túy rồi vận chuyển
về Việt Nam.
Điều hết sức nguy hiểm là các đối tượng này thường có vũ khí nóng, sẵn sàng
chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Điển hình tại các địa bàn như Quế Phong, Tương
Dương (tỉnh Nghệ An), Mường Lát, Quan Sơn (Thanh Hóa), Sông Mã, Mộc Châu,
Yên Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình), huyện Điện Biên, Điện Biên Đông (tỉnh
Điện Biên)…
Trong những năm qua, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04)-Bộ Công an cũng
như các đơn vị, địa phương đã khởi tố hàng ngàn vụ án ma túy, bắt giữ hàng ngàn đối
tượng phạm tội ma túy tại các địa bàn này. Cũng vì vậy mà số đối tượng truy nã tại
đây cũng liên tục phát sinh.
Chỉ riêng các tỉnh biên giới Việt-Lào, số đối tượng truy nã về ma túy chiếm tới
3/4 trên tổng số của cả nước. Có địa phương như xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ,
Sơn La) luôn có trên 30 đối tượng truy nã, rất nhiều đối tượng có từ 2-3 đơn vị, địa
phương cùng phát lệnh truy nã như: Sa Văn Cầu, Giàng A Páo, Tráng A Chư, Vàng
A Cải, Sùng A Cánh…
Nhiều đối tượng truy nã dù đang lẩn trốn vẫn tổ chức, lập các đường dây, ổ
nhóm mới, tiếp tục mua bán, vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, việc tổ chức truy bắt số
đối tượng này luôn gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, nguy hiểm do bọn chúng có nhiều
kinh nghiệm đối phó hơn và luôn luôn tìm cách chống trả bằng đủ loại vũ khí, bao
gồm cả súng quân dụng các loại.
Nhiều vụ bắt giữ, lực lượng Công an đã phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến
sĩ tham gia như vụ bắt đối tượng Sồng A Chống ở Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La),
Giàng A Páo ở Vân Hồ (Sơn La).
Trong vụ bắt giữ 2 trùm ma túy là Nguyễn Thanh Tuân (có 4 lệnh truy nã),
Nguyễn Văn Thuận (có 2 lệnh truy nã) tại sào huyệt của chúng ở bản Tà Dê, xã Lóng
Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La), Bộ Công an đã phải huy động nhiều đơn vị nghiệp
vụ từ Bộ đến địa phương với nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại.
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Tại nhà của 2 đối tượng này sống cùng nhiều đàn em, lực lượng truy bắt đã thu
38 khẩu súng các loại gồm cả AK, súng quân dụng, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm
thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn, hơn 6.000 viên đạn các loại và
nhiều bình gas, can xăng dùng để tấn công lực lượng truy bắt.
Ngoài ra, lực lượng truy bắt còn thu thêm 11 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn
của các đối tượng truy nã về ma túy khác đang lẩn trốn tại bản Tà Dê.
Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy
Xác định khu vực các tỉnh biên giới Việt-Lào là địa bàn trọng điểm về tội phạm
ma túy cũng như đối tượng truy nã về ma túy, trong thời gian qua, Cục C04 luôn tập
trung chỉ đạo, triển khai nhiều kế hoạch và các giải pháp nhằm hạn chế “đầu vào”,
không phát sinh đối tượng truy nã về ma túy mới tại các địa phương này.
Cục C04 cũng tổ chức nhiều đoàn công tác sang Lào để phối hợp bắt giữ thành
công nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn tại Lào như vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Chiến
Thắng, Trần Văn Hợi, Nguyễn Văn Cẩn…
Mới đây, ngày 24/6, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Cục C04 phối hợp với Bộ chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận đối
tượng Lầu A Hồng (SN 1994, trú tại tỉnh Điện Biên) do phía Lào trao trả sau nửa
năm phát lệnh truy nã.
Trước đó, ngày 21/12/2019, Lầu A Hồng vận chuyển khoảng 249 kg ma túy đá
bằng xe ô tô bán tải do Vàng A Lử (trú xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)
điều khiển, tới Quốc lộ 12, đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình thì
bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình ra tín hiệu
dừng xe để kiểm tra hành chính.
Lúc này, Lử không chấp hành mà bất ngờ lái xe bỏ chạy. Đến khi chiếc xe đâm
vào hộ lan bên đường thì cả hai rời xe chạy trốn vào rừng bỏ lại những bao tải chứa
ma túy trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Ngày 12/4/2021, Công an TP. Viêng Chăn (Lào) đã
bắt giữ Lầu A Hồng và bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng Việt Nam…
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm ma túy trên địa bàn biên
giới Việt-Lào, thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các
điểm nóng, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy và đối tượng truy nã tại các
tỉnh giáp Lào; tập trung lực lượng, trang bị nhiều phương tiện hiện đại, lên các
phương án, kế hoạch bắt giữ số đối tượng truy nã và đặc biệt, sẽ tăng cường phối hợp
với các cơ quan chức năng Lào để truy bắt số đối tượng nguy hiểm này.
027. Đào Duy Tuấn/ Cùng dân chống dịch ở Nậm Pồ// Quân Khu 2.- Số 1143.Ngày 01/7/2021 - Tr.6
Nậm Pồ là huyện miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện
Biên. Trong thời gian vừa qua, dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện,
trong đó xã Si Pa Phìn được coi là tâm dịch. Đây cũng chính là nơi mà Đoàn
Kinh tế - Quốc phòng 379 (KTQP) đóng quân. Với tấm lòng và trách nhiệm của
mình, các chiến sĩ Đoàn KTQP 379 đã huy động nhiều nhân lực, vật lực, vật tư y
34

tế để cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây đẩy lùi dịch
bệnh, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.
Theo Trung tá, bác sĩ Nguyễn Xuân Thu, Chủ nhiệm Quân y Đoàn KTQP 379,
từ giữa tháng 5 khi phát hiện ca bệnh đầu tiên ở xã Si Pa Phìn, với tinh thần “chống
dịch như chống giặc”, Đoàn KTQP 379 đã kịp thời tham mưu với chính quyền địa
phương nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng, dập dịch; tham gia Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch của huyện; chuẩn bị xe ô tô tải, xe cứu thương, xe khách; vật tư y
tế và 45 cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ truy vết, các điểm chốt chặn cùng với công
an, dân quân và cơ quan quân sự địa phương kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn
có dịch. Bên cạnh đó Đoàn KTQP 379 chỉ đạo Đội xây dựng chính trị cơ sở số 1 và
số 8 và căng tin của Đoàn dồn ghép chỗ ở để làm địa điểm cách ly y tế, nhường chỗ ở
cho bà con cách ly tập trung. Tạm dừng giải quyết phép, tranh thủ 100% cán bộ,
chiến sĩ của đơn vị. Những đồng chí ở các đội tiếp xúc nhiều với người dân ở địa bàn
có dịch phải cách ly tại đơn vị đủ 21 ngày; điều động quân số tăng cường làm việc
trong các khu cách ly, các điểm chốt chặn, tổ Covid-19 cộng đồng. 100% chiến sĩ
quân y được huy động cho công tác chống dịch.
Số ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn huyện liên tục tăng cao, khiến cho
cuộc chiến với dịch bệnh ở Nậm Pồ càng trở nên cam go, quyết liệt hơn bao giờ hết.
Nhưng với bản lĩnh của người chiến sĩ vùng biên, chỉ huy Đoàn 379 đề xuất cấp ủy,
chính quyền địa phương không chủ quan lơ là trong mọi tình huống, song cũng không
nên quá lo lắng, buồn phiền mà giải quyết gọn, chặt chẽ từng việc một; phát huy vai trò
các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ…; vận động các
mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ cơ sở vật chất để chống dịch.
Bộ đội Đoàn KTQP 379 cùng với các lực lượng như biên phòng, công an, dân
quân, y tế, quân sự địa phương làm việc không kể ngày đêm, sớm tối với quan điểm
“khoanh vùng nhanh, dập dịch gọn”, dịch chưa hết không về nhà. Yêu cầu 100%
trường hợp F1 phải cách ly tập trung, các trường hợp F2, F3 tự cách ly tại nhà nhưng
có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền và lực lượng y tế. Cùng với dịch bệnh hoành
hành, ở một số xã trên địa bàn huyện có sự chống phá của kẻ xấu, bất mãn tuyên
truyền để người dân không tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn
KTQP 379 yêu cầu các tổ, đội công tác tăng cường bám cơ sở. Một số điểm nóng
trước ngày bầu cử cán bộ phải ở lại địa bàn, không về doanh trại, cho đến khi bầu cử
xong. Bộ đội Đoàn KTQP379 đến từng nhà, gặp từng cử tri để tuyên truyền, vận
động, phân tích cho bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân bầu
chọn đại biểu đại diện cho chính mình vào các cơ quan quyền lực cao nhất của đất
nước, địa phương. Cùng với đó xây dựng các phương án tham gia bảo vệ an ninh an
toàn cho ngày bầu cử. Kết quả cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử ở địa bàn các xã trong
vùng dự án huyện Nậm Pồ chiếm tỷ lệ khá cao, cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy
Đoàn KTQP 379 cho biết: Đến nay huyện Nậm Pồ đã qua 15 ngày không có ca mắc
mới. Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, cuộc sống, công việc của người dân dần
trở lại bình thường. Kết quả đó là do sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính
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quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đoàn kết của người dân.
Đoàn KTQP379 có những đóng góp quan trọng. Nhiều đồng chí đã 2 - 3 tháng chưa
được về với gia đình, phải làm việc cật lực trong tâm dịch. Song tinh thần các chiến sĩ
rất thoải mái, vui vẻ vì được góp sức vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19, với
mục tiêu cao nhất tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân.
028. PV/ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021: Tự tin bước vào kỳ thi Nhóm//
Giáo dục và thời đại.- Số 161.- Ngày 7/7/2021 - Tr.5
Chiều 6/7, gần 1 triệu thí sinh tại 63 tỉnh/thành trên cả nước đã đến các
hội đồng thi để làm thủ tục tham dự đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn
biến phức tạp nhưng mọi công tác chuẩn bị đều hướng đến sự an toàn, nghiêm
cẩn với thí sinh, cán bộ tham gia các khâu kỳ thi. Những thí sinh có hoàn cảnh
khó khăn cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Điều này, giúp phụ
huynh yên tâm, thí sinh tự tin bước vào buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn và
Toán.
Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc “5K”
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành phố đã rốt ráo
thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi.
Các hoạt động bảo đảm an toàn, phòng dịch được đặt lên hàng đầu.
Ghi nhận chung tại địa phương chiều 6/7 cho thấy, các điểm thi đều thực hiện
đúng quy định về phòng chống dịch. Thí sinh đến điểm thi từ khá sớm, được đo thân
nhiệt, sát khuẩn tay trước cổng trường . Trước 14 giờ, các thí sinh có mặt đầy đủ tại
phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi.
Tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức (TP Thủ Đức, TPHCM), các thí sinh được
cha mẹ đưa tới sớm và tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt
trước khi vào điểm thi. Không chỉ đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn, đo nhiệt độ,
nhiều thí sinh còn mang theo kính chắn giọt bắn để tự bảo vệ.
Tại Đà Nẵng, 41 thí sinh diện F1, F2 đến trường thi trong xe chuyên dụng và
mặc đồ bảo hộ trong suốt thời gian di chuyển và làm thủ tục thi.
Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch cũng như đề phòng thí sinh sử dụng
thiết bị công nghệ cao không dây, nhỏ xíu gắn trong khẩu trang, tất cả điểm thi của
tỉnh Hưng Yên được yêu cầu chuẩn bị khẩu trang để thí sinh thay từ cửa phòng thi.
Lo bữa ăn, giấc ngủ cho trò
Kỳ thi năm nay, tại Điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh
Điện Biên có 318 thí sinh tham gia. Các em được bố trí nơi ăn, chốn ngủ, sẵn sàng
cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
Thầy Đỗ Cao Thượng - Trưởng điểm thi cho biết: Điểm thi có 319 thí sinh
đăng ký dự thi. Riêng thí sinh Lò Văn Hà ( Trường THPT Nà Tấu, TP Điện Biên
Phủ) đăng ký dự thi nhưng không đến làm thủ tục. Trước đó, thí sinh này đã có dấu
hiệu bỏ học và đi làm thuê phụ giúp gia đình.
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“Qua kiểm tra y tế, 52 cán bộ làm thi và 318 thí sinh (198 thí sinh Trường
PTDTNT tỉnh, 120 thí sinh Trường THPT Nà Tấu) tham dự kỳ thi đều có sức khỏe
tốt, không có dấu hiệu ho, sốt. Trước khi thí sinh, cán bộ làm thi vào làm thủ tục đều
được hướng dẫn sử dụng các hóa chất sát khuẩn, được phát khẩu trang miễn phí và
thực hiện di chuyển bảo đảm khoảng cách về phòng, chống dịch”, thầy Đỗ Cao
Thượng chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng điểm thi Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên
chia sẻ: Chúng tôi phân học sinh ra làm 2 khu khác nhau. Với học sinh của nhà
trường sẽ ở khu A, còn học sinh trường bạn sẽ ở khu B. Khi đến nhận phòng, nhà
trường cũng yêu cầu thí sinh cam kết không gặp gỡ giữa trường này với trường bạn,
không gặp gỡ giữa phòng này với phòng kia để phòng chống dịch.
“ Về thực phẩm, chúng tôi yêu cầu đơn vị cung ứng cung cấp cam kết bảo đảm
an toàn để thí sinh có sức khỏe tốt tham gia thi. Tuy là những tháng hè, song tổ nhà
bếp vẫn làm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tất cả cùng nỗ lực để tiếp sức cho trò”,
cô Huệ nói thêm.
Thực hiện quy định phòng dịch, điểm thi này yêu cầu mỗi bữa ăn, chỉ có 2 học
sinh thay mặt phòng đi nhận khay thức ăn cho những em còn lại. Sau bữa cơm, hai
học sinh nhận đồ sẽ có trách nhiệm trả đồ để nhà bếp dọn, rửa.
“Với học sinh nhà trường, chúng tôi trích nguồn quỹ học bổng của các em để
nấu ăn. Còn trường bạn cũng đã gửi kinh phí nhờ tổ nhà bếp nấu ăn theo định mức
chung. Tất cả cán bộ làm thi, nhân viên nhà bếp đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ”,
cô Huệ thông tin.
Vững tâm thế cho ngày thi đầu
Thầy Nguyễn Đình Hòa- Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận
Sơn Trà) cho biết: Qua một năm ứng phó với dịch bệnh, chính quyền và ngành GDĐT Đà Nẵng đã có kinh nghiệm hơn trong phòng, chống dịch cũng như xây dựng
phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện dịch bệnh. Cán bộ, GV, thí
sinh và phụ huynh cũng như nhân dân đều không có tâm lý căng thẳng mà cảm thấy
tự tin, an toàn khi tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Nhắn nhủ với thí sinh, đặc biệt là những thí sinh vùng dịch, thầy Hòa mong các
em có tâm lý tốt nhất để bước vào kỳ thi. Năm ngoái, các anh chị gặp nhiều khó khăn
hơn các em, dự thi trong điều kiện toàn TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
của Thủ tướng Chính phủ nhưng đã có một kỳ thi thành công, an toàn và đúng quy
chế. Với cán bộ coi thi, theo thầy Hòa, trong điều kiện dịch bệnh, có những lo lắng
nhất định nhưng thầy cô vẫn tham gia làm nhiệm vụ. “ Dù thực hiện phòng dịch chặt
- quy chế nghiêm nhưng rất mong thầy cô tạo được không khí thân thiện để thí sinh
có tâm lý thoải mái nhất để tham gia kỳ thi với kết quả cao nhất”- thầy Hòa chia sẻ.
Thí sinh Lê Quang Bảo (dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh,
quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chia sẻ: Trước ngày thi, chúng em được lấy mẫu xét
nghiệm. Cả thí sinh và thầy cô giáo coi thi, các anh chị tình nguyện viên…đều có kết
quả xét nghiệm âm tính nên chúng em có phần yên tâm về công tác phòng, chống
dịch. Trong gần 2 tháng tạm dừng đến trường, chúng em được thầy cô giáo hỗ trợ ôn
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tập trực tuyến, tham gia thi thử theo hình thức trực tuyến nên đã sẵn sàng về cả kiến
thức, kỹ năng và tâm lý cho kỳ thi quan trọng này.
Theo Quang Bảo, sau buổi học quy chế thi và phổ biến các yêu cầu phòng,
chống dịch, em đã “tuyên truyền ngược” lại cho ba mẹ. “Mẹ em lo lắng, sợ em thiếu
giấy tờ dự thi, các dụng cụ như bút, thước, máy tính nên cứ đứng chờ trước cổng
trường. Nhưng em đã dặn, sáng mai, chỉ cần đưa em đến cổng trường thi xong là về
nhà, không ngồi đợi trước điểm thi để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch”, Quang
Bảo nói.
Anh Mai Văn Thành, có con học trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận
Tân Bình, TPHCM), thi tại điểm Trường THCS Tân Bình (quận Tân Bình) cho hay:
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi nghe thông tin tổ chức thi đợt
1, phụ huynh cũng có những lo lắng nhất định. Tuy nhiên, sau khi TP thông tin về
những phương án bảo đảm an toàn trong phòng dịch tại các điểm thi (thực hiện 5K,
quét mã khai báo y tế, xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho học sinh, giám thị…),
chúng tôi đã yên tâm hơn rất nhiều.
Theo anh Thành, điểm thi gần nhà nên cũng thuận lợi trong việc đưa đón thí
sinh, phụ huynh cũng tuân thủ tốt các biện pháp phòng dịch. Qua quan sát thấy các
lực lượng hỗ trợ phía cổng trường thi rất nhiều, tạo thuận lợi, không gây ùn tắc giao
thông. “Tôi nghĩ rằng không những người liên quan đến kỳ thi mà chính phụ huynh
cũng nên có ý thức, tuân thủ 5K để góp phần vào kỳ thi thành công, an toàn trong bối
cảnh đặc biệt như hiện nay”, anh Thành nói.
Thầy Đỗ Minh Lợi, giáo viên Trường THPT Bình Chiểu (TP Thủ Đức) đưa ra
lời khuyên: Trong bối cảnh dịch bệnh, các em đi thi nhớ thực hiện tốt 5K, việc đứng
chờ bạn để chuyện trò, trao đổi bài với bạn sau mỗi giờ thi và trước mỗi giờ thi là
không cần thiết. Chúng ta có thể về nhà trao đổi online. Các em nhớ mang theo nước
rửa tay cá nhân, hoặc kính đeo chắn giọt bắn, khẩu trang. Thí sinh hãy tự tin và an
tâm bởi các hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ phương án phòng dịch Covid-19.
Ngoài ra, thời tiết ở TPHCM đang chuyển mùa mưa, thí sinh, phụ huynh nhớ
đem theo dù, áo mưa và nhất là không được quên thẻ căn cước công dân, giấy báo dự
thi, phiếu đã tham gia xét nghiệm Covid-19, dụng cụ như thước, bút viết dự phòng( ít
nhất 2 cái), bút chì…ngày 3/7. Lưu ý đặc biệt nữa là phải đúng giờ theo quy định của
Bộ GD&ĐT. “Không được phép chủ quan khi tham gia kỳ thi, hãy tự tạo tâm lý thoải
mái nhất cho mình và sẵn sàng làm bài thi tốt nhất với những gì các em đã được ôn
tập”, thầy Lợi nhấn mạnh.
Với các bậc phụ huynh, thầy Lợi mong hãy đồng hành và thực hiện những quy
định về phòng dịch trước các điểm thi. Ở mỗi điểm thi đã phân giờ ra về cho từng
phòng thi, cổng phụ cổng chính để vào điểm thi nên cần thực hiện theo hướng dẫn.
Phụ huynh hãy nhớ nhắc các con đi thi đúng giờ, mang đầy đủ các giấy tờ,dụng cụ
cần thiết.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc
lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các
môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học); 1 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội
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(gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh
học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần
Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT)
Các bài thi Toán, Ngoại ngữ; Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội thi
theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự
luận. Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại
ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa
học tự nhiên và Khoa học Xã hội.
029. Hà Linh/ Tuyển sinh lớp 10 tại Điện Biên: Sẵn sàng kịch bản ứng phó với
dịch bệnh// Giáo dục và thời đại.- Số 173.- Ngày 21/7/2021 - Tr.7
Sau thời gian phải hoãn vì dịch bệnh, học sinh đã tốt nghiệp THCS tỉnh
Điện Biên đang chuẩn bị cho bước ngoặt quan trọng – kỳ thi tuyển vào lớp 10.
Để phù hợp với đặc thù địa phương miền núi và những diễn biến phức tạp của
dịch bệnh, các đơn vị trường học trên địa bàn đã có nhiều sáng tạo trong cả
khâu tuyển sinh và tổ chức thi.
Tuyển sinh linh hoạt
Năm học 2021 – 2022, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng có 101 chỉ
tiêu vào lớp 10. Nhà trường đã tiếp nhận 197 hồ sơ dự thi, trong đó có 67 hồ sơ
nguyện vọng 1 vào Trường PTDTNT THPT tỉnh.
Thầy Hoàng Phi Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Từ cuối năm
học, tổ tuyển sinh của trường đã được kích hoạt. Các thầy cô đến từng xã, phối hợp
cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các trường THCS trên địa bàn để thông tin
về công tác, chỉ tiêu tuyển sinh.
“Đặc biệt, việc tuyên truyền về chế độ, chính sách ưu đãi dành cho học sinh
đồng bào dân tộc thiểu số khi học tập tại môi trường nội trú được chúng tôi chú trọng.
Nhiều trường hợp thu nhận hồ sơ ngay từ những chuyến đi tuyển sinh này, hoặc
thông qua giáo viên THCS”, thầy Hoàng Phi Hùng nói.
Cũng theo thầy Hùng, trước khi chuyển dữ liệu thi về Sở GD&ĐT (ngày 18/7),
nhà trường đã 3 lần kiểm tra, rà soát lại thông tin, hồ sơ thí sinh dự thi để bảo đảm
đầy đủ, không còn thiếu sót.
Còn tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Điện Biên Phủ), giai đoạn
tuyển sinh (tháng 5) lại đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa
bàn. Để không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, nhà trường đã linh hoạt thay đổi
phương thức nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ trực tiếp sang trực tuyến.
Sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định, từ ngày 15 – 17/7, trường tổ chức
cho thí sinh đã đăng ký trực tuyến đến xác nhận, hoàn thiện và đối chiếu hồ sơ. Nhà
trường đã tiếp nhận hơn 470 hồ sơ từ học sinh tại nhiều địa bàn trong tỉnh.
Em Trần Thị Kiều Trang, tốt nghiệp Trường THCS Thanh Xương (huyện Điện
Biên) chia sẻ: “Theo thông báo của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, em đến hoàn
thiện hồ sơ đã đăng ký online trước đó. Do được hướng dẫn và thông tin đầy đủ nên
hồ sơ của em đã hoàn thiện và không có sai sót”.
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Trang cũng cho biết, em nộp hồ sơ dự thi chuyên Sinh. Năm nay dịch bệnh
không được tham gia ôn thi đầu vào do trường tổ chức nên em đã tự tìm hiểu, ôn
luyện tại nhà và tham khảo đề từ những năm trước.
Được biết, các thông tin địa điểm thi, thí sinh dự thi được chuyển về Sở
GD&ĐT trước ngày 20/7. Sở xử lý dữ liệu toàn tỉnh, sắp xếp thí sinh và phòng thi.
Sau đó, các trường sẽ kiểm tra rà soát lại thông tin dự thi thêm 1 lần nữa và báo cáo
về Sở nếu phát hiện sai sót.
Sẵn sàng tổ chức thi
Tại kỳ thi này, tỉnh Điện Biên có 10 trường THPT tổ chức thi tuyển, bao gồm:
Chuyên Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh và 8 trường phổ thông dân tộc nội trú
(PTDTNT) THPT các huyện. Trường PTDTNT THPT tỉnh tổ chức xét tuyển thông
qua kết quả thi tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký tại Trường PTDTNT các huyện.
23 trường còn lại chỉ tổ chức xét tuyển.
Cô Nguyễn Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường chuyên Lê Quý Đôn, cho hay:
Công tác chuẩn bị cho đợt thi tuyển sinh vào lớp 10 tại nhà trường đã sẵn sàng, do có
tiền đề từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa diễn ra. 22 phòng thi chính, 2 phòng thi dự
phòng và các điều kiện khác được bố trí đảm bảo yêu cầu.
Cùng với đó nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng y tế
phường, cảnh sát giao thông để chủ động cho công tác tổ chức, bảo đảm an ninh trật
tự, phòng, chống dịch, phân luồng giao thông trong 2 ngày thi.
Còn theo thầy Hoàng Phi Hùng, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ
tiếp sức mùa thi, trang thiết bị y tế phục vụ công tác thi, coi thi và phòng, chống dịch.
Trường bố trí 9 phòng thi chính, 2 phòng dự phòng, cùng 1 khu nhà lớp học, bảo
đảm 24 học sinh/phòng thi. Phòng thi được bố trí thông thoáng, thực hiện giãn cách.
Ngoài ra, vật tư, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu cũng được trường chuẩn bị
theo đúng quy định. Kịch bản ứng phó với các vấn đề phát sinh do dịch bệnh cũng
được chủ động xây dựng.
Mặc dù Điện Biên qua hơn 2 tháng không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 ngoài
cộng đồng, song do tình hình dịnh bệnh trong nước vẫn diễn biến phức tạp, nên
Ngành Giáo dục Điện Biên vẫn yêu cầu các đơn vị tổ chức thi thực hiện nghiêm quy
định về phòng chống dịch.
Lấy kinh nghiệm từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trước đó, ngành chỉ đạo
các đơn vị tổ chức thi chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan y tế để vệ
sinh, khử khuẩn toàn bộ điểm thi.
Mỗi điểm thi chuẩn bị tối thiểu 2 phòng dự phòng, 1 phòng cách ly để sử dụng
trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc những bất
thường khác…
Do dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn nên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
tại Điện Biên đã phải điều chỉnh lùi lại. Theo kế hoạch mới được xây dựng, kỳ
thi diễn ra trong 2 ngày (29 – 30/7). Ngày 29/7, tổ chức thi 3 môn: Toán, Tiếng
Anh, Ngữ văn. Ngày 30/7, thí sinh làm bài thi môn chuyên.
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030. Hà Linh/ Tuyển sinh vào lớp 10 tại Điện Biên: An toàn phòng chống dịch
Covid-19 đặt lên hàng đầu// Giáo dục và thời đại, Số 181, Ngày 30/7/2021 - Tr.2
Ngày 29/7, gần 3.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã hoàn thành ngày
thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, với 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Tại mỗi điểm thi, thí sinh được yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang,
sát khuẩn tay. Trước khi vào phòng thi, thí sinh gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm
tra và tiếp tục đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài.
Em Quàng Thị Bích, đăng ký dự thi tại Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo cho
biết: “Đến điểm thi, em được các thầy cô và anh chị thanh niên tình nguyện nhắc nhở
việc tuân thủ các biện pháp 5K. Một số bạn từ các xã vùng sâu, vùng xa ra thi mà
quên hoặc không có khẩu trang đều được phát miễn phí”.
Ngoài ra, mỗi điểm thi được bố trí các lực lượng nhân viên y tế, thanh niên tình
nguyện để kiểm tra thân nhiệt; hỗ trợ và hướng dẫn thí sinh trong quá trình di chuyển
vào phòng thi.
Theo cô Nguyễn Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn, vì có hướng dẫn từ trước, nên nhà trường đã chủ động liên hệ và nhận được sự
phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình từ lực lượng y tế phường, cảnh sát giao thông.
Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, việc vệ sinh, khử khuẩn được các điểm
thi thực hiện trước kỳ thi và sau mỗi buổi thi. Ngoài ra, mỗi điểm thi đều chuẩn bị sẵn
sàng vật tư, cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu theo quy định.
Các điểm bố trí tối thiểu 2 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly để sử dụng
trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện bất thường. Mỗi điểm thi cũng sử
dụng bình, chai nước uống cá nhân cho các thành viên…
Được biết, kỳ thi này Điện Biên có 2.817 thí sinh đăng ký dự thi tại 10 điểm,
với 122 phòng thi. Trong đó, 473 thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn; 2.344 thí sinh thi vào các trường phổ thông DTNT THPT và Lương Thế Vinh.
Ngày 30/7, toàn tỉnh có 473 thí sinh đăng ký tại Trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn dự thi, với các môn chuyên.
031. Hà Linh/ Những người “mở đường” đưa chữ lên núi// Giáo dục và thời đại.Số 170.- Ngày 17/7/2021 - Tr.16+17
“…Núi rừng ơi hãy nuôi tôi nhé/Coi tôi như con đẻ núi ơi/Tôi ở đây mở
trường dạy trẻ/Yêu núi rừng như quê mẹ của tôi…”. Những câu thơ không đầu,
không cuối đã trở thành khẩu hiệu của “đoàn quân” tình nguyện mở đường cho
con chữ Bác Hồ ngược ngàn lên với bà con miền núi năm 1959,1960…
Đoàn quân mở đường
Năm 1959, với chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới, hưởng ứng lời kêu gọi
của Đảng và Bác Hồ, 860 giáo viên các địa phương trong cả nước đã tình nguyện
xung phong lên phục vụ giáo dục miền núi. Một năm sau (1960), hơn 200 giáo viên
khác tiếp tục hành trình lên Tây Bắc.
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Hơn 1.000 giáo viên, là những thanh niên ưu tú ngày ấy đã rời miền xuôi để
ngược ngàn, mở đường cho hàng loạt thế hệ giáo viên về sau “cõng chữ lên non”. Họ
được gọi là những đoàn quân diệt giặc dốt, với quyết tâm thực hiện bằng được lời căn
dặn của Bác Hồ, là “làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi”.
Đầu tháng 10/1959, đoàn xe vận tải có mui đưa hơn 800 giáo viên đầu tiên từ
Hà Nội lên Sở Giáo dục Khu tự trị Thái – Mèo (sau gọi là Khu Tây Bắc), thủ phủ đặt
tại Thuận Châu. “Từ Hà Nội lên Thuận Châu phải mất 2 ngày. Khi qua Hòa Bình,
Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn , Mường La, ở đâu cũng được bà con dân tộc và học
sinh đứng 2 bên đường vẫy tay chào đón, khiến chúng tôi càng thêm khí thế, quyết
tâm” – thầy Vũ Kim Thuần, nguyên giáo viên đoàn quân 1959 chia sẻ.
Khu tự trị Thái – Mèo lúc bấy giờ có 18 châu. Từ Sở đi đến các Châu đều
không có xe, và đường sá thì vô cùng khó khăn. Để nhận nhiệm vụ, mỗi thầy cô phải
nặng vai tư trang, đồ dùng dạy học… đi bộ ngược núi vài ngày mới đến điểm trường.
Ngày ấy, gần như mỗi xã chỉ có 1 trường, mỗi trường 1 lớp, và mỗi lớp vẻn vẹn
5-7 học sinh, thậm chí có 1 học sinh. Tất cả đều bắt đầu từ con số “0”: Không bảng
đen, phấn trắng, không bàn ghế, nhà lớp học… Nỗi ám ảnh về một vùng “ma thiêng,
nước độc” trước khi ngược ngàn đều nhanh chóng tan biến, để dồn sức tập trung cho
việc “xây trường, dựng lớp”.
“Ngày ấy, nhiều thầy cô ban ngày đổ mồ hôi vì vất vả, ban đêm lại ứa nước
mắt vì tủi thân. Đặc biệt là nữ giáo viên. Cũng có 1 vài trường hợp bỏ về. Nhưng đó
là số rất ít. Bởi lúc ấy chúng tôi đều trẻ tuổi, còn hăng hái lắm”, thầy Vũ Kim Thuần
tâm sự.
Trong ký ức của mình, cho đến giờ thầy Thuần vẫn không quên những tháng
ngày “ăn cơm nắm, ngủ lán, làm nương và dạy chữ” cùng bà con miền núi Điện Biên.
Tự tay gạt những nắm đất đầu tiên đặt nền móng cho lớp học đơn sơ, rồi cũng chính
thầy lợp từng mái gianh, đập từng thân tre xếp ra làm mặt bàn, chặt gỗ làm chân…
“Đa phần các lớp học nhà tranh, vách đất đầu tiên đều được dựng lên như thế trên các
xã miền núi xa xôi. Và những giáo viên của đoàn quân 1959, 1960 chúng tôi ngày đó
đều như vậy”, thầy Thuần nói.
Thầy học trò, trò học thầy
Có lớp học rồi, nhưng việc “dạy chữ” ở miền núi ngày ấy khó khăn gấp bội.
Bởi đa phần bà con đều không biết tiếng phổ thông. Thế là, để dạy được trò, trước
tiên các thầy, cô lại phải học từ trò.
“Muốn thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi phải nói chuyện được với học sinh, bà
con ở đó. Mà muốn thế chẳng còn cách nào khác là phải học tiếng. Ban đầu nhờ một
vài cán bộ hiếm hoi ở xã phiên dịch, sau rồi tự học từ trò, từ bà con dân bản”, thầy
Ngô Xuân Lệnh, nguyên giáo viên đoàn quân 1960 cho biết.
Với thầy Ngô Xuân Lệnh, vì phải luân chuyển công tác, qua nhiều vùng đồng
bào dân tộc khác nhau nên cho đến giờ thầy thông thạo nhiều tiếng đồng bào như:
Thái, Dao…
Ngày ấy, ở Châu Sìn Hồ - địa phương đầu tiên thầy Lệnh nhận công tác có 8
giáo viên cùng đi. Thế nhưng địa bàn rộng, có tới 23 xã, nên mỗi người một nơi.
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“Người dân ở đây tình cảm lắm, rất quý giáo viên, nên tôi không còn cảm giác một
mình, mà nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của bà con”, thầy Lệnh nói.
Thế nhưng, để hiểu, hòa nhập và dạy chữ được ở đây, thầy Lệnh cũng gặp
không ít câu chuyện dở khóc dở cười. “Tai nạn nghề nghiệp” đầu tiên ở Sìn Hồ vẫn
được thầy Lệnh nhắc lại mỗi lần có dịp chia sẻ, trò chuyện với các thế hệ giáo viên
trẻ sau này.
Chẳng là, thời gian đầu lên nhận nhiệm vụ tại Sìn Hồ - nơi 100% đồng bào Dao
sinh sống, thầy Lệnh rất tò mò khi thấy học sinh nữ đều cạo lông mày. Nghĩ như vậy
rất thiếu tính thẩm mỹ, thầy có ý tốt góp ý cho học sinh. Thế nhưng, ngay trong buổi
học ngày hôm sau toàn bộ học sinh vắng mặt.
“Khi lên lớp không thấy học sinh nào, tôi rất bất ngờ. Nghĩ mãi không biết lý
do vì sao, tôi liền cắp cặp tìm đến từng nhà các em. Lúc đầu các gia đình đều giấu.
Sau đó phụ huynh nói thì tôi mới biết hóa ra đó là phong tục của bà con ở đây. Vì
không hiểu nét văn hóa này mà tôi vô tình đã làm các em xấu hổ. Tôi phải xin lỗi, rồi
nhờ người có uy tín trong bản nói chuyện, các em mới đồng ý quay lại lớp học”, thầy
Lệnh trải lòng.
Kể từ đó, mỗi khi đến một địa bàn dạy học, điều đầu tiên thầy Lệnh làm, đó là
gặp gỡ người già, người có uy tín để học văn hóa, học tiếng nói của người dân địa
phương.
Đã xung phong phải đến nơi đến chốn
“Các cô, các chú đã xung phong thì phải xung phong đến nơi đến chốn!” – lời
căn dặn ân cần, giản dị của Bác Hồ trước khi lên đường, được các nhà giáo tình
nguyện khắc ghi vào tâm khảm trong suốt cuộc đời công tác của mình. Lời dặn đó
còn lan tỏa trong các thế hệ nhà giáo miền núi từ đó đến nay.
Thầy Vũ Kim Thuần ngày ấy đang là Hiệu trưởng Trường Lộc Hòa, ngoại
thành Nam Định. Nghe theo lời phát động của Bác, ông trở thành một trong số 860
giáo viên của “đoàn quân 1959” không chút do dự.
Với thầy Thuần, thời gian đầu được biên chế ngay vào làm chuyên môn tại Sở
Giáo dục khu tự trị. Song với suy nghĩ: “Đã lên miền núi mà không xuống với dân thì
xem như không lên”, thầy đã xin tổ chức cho đi cơ sở.
Sau mấy tháng làm chuyên môn ở Phòng GD&ĐT Mường Lay, thầy Thuần về
nhận nhiệm vụ tại Trường Tiểu học Chăn Nưa. Gần 10 năm công tác tại cơ sở, qua
nhiều trường học ở các địa bàn khó khăn khác nhau, thầy được tổ chức cân nhắc điều
chuyển về làm Phó Hiệu trưởng Trường Bổ túc cán bộ tỉnh. Đây cũng là “cái nôi”
đào tạo ra nhiều thế hệ lãnh đạo cho tỉnh sau này.
Còn đối với thầy Ngô Xuân Lệnh cũng có già nửa thời gian công tác gắn bó
với các cơ sở giáo dục miền núi, trực tiếp tham gia dựng lớp, dựng trường ở nhiều địa
bàn. Không đơn giản là dạy chữ, thầy dạy học trò về lẽ sống. Thầy còn vận động
người dân dần bỏ hủ tục lạc hậu, hướng dẫn bà con thay đổi lối canh tác…
Trong điều kiện giảng dạy khó khăn, để dạy học “đến nơi, đến chốn” như mong
mỏi của Bác Hồ, có lần thầy Lệnh phải bỏ thêm 2 viên gạch vào ba lô tư trang, vác
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ngược lên núi. Mục đích là có vật dụng trực quan giới thiệu cho học sinh. Vừa để các
em “mục sở thị” hình hài viên gạch như thế nào, mặt khác thầy giúp học sinh hiểu
quy trình tạo nên nó, rồi công dụng ra sao…
Sau những năm tháng “cõng chữ” lên cho đồng bào miền núi Tây Bắc, về nghỉ
hưu thầy Thuần, thầy Lệnh và nhiều thế hệ giáo viên các đoàn quân “diệt giặc dốt”
đều lựa chọn gắn bó với Tây Bắc. Không chỉ dành thanh xuân, họ giành cả cuộc đời
cho miền đất đã trở thành quê hương thứ hai này.
Để rồi hôm nay, cùng chứng kiến những đổi thay của mảnh đất Tây Bắc, các
thầy cô giáo của đoàn quân 1959,1960… ngày ấy không khỏi tự hào khi đã đặt những
“viên gạch hồng”, xây dựng “nền móng” vững chắc cho sự phát triển của vùng đất
này, nhất là hệ thống giáo dục.
Thế nhưng, bên cạnh sự phát triển, đổi thay trông thấy, trong dòng chia sẻ của
mình, các thầy cô ngày ấy vẫn không khỏi chạnh lòng, sẻ chia với đời sống giáo viên
vùng cao ngày nay vẫn còn nhiều vất vả, đặc biệt là giáo viên nữ.
“Thời này rồi mà còn có cô giáo viết thư xin lấy chồng. Nghe mà nhói lòng
quá! Tôi mong sao ngành Giáo dục xây dựng được cơ chế luân chuyển giáo viên hợp
lý giữa các vùng miền. Làm sao để người đi xa rồi cũng sẽ được về gần, có chút động
viên để họ tiếp tục cống hiến. Ai cũng xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn!”, thầy
Lệnh trải lòng.
“Nhìn sự tiến bộ vượt bậc của hệ thống giáo dục miền núi bây giờ, nhất là
thế hệ học trò con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người đã trở thành cán
bộ, thành đạt, có vị thế trong xã hội, chúng tôi mừng lắm”. Thầy Vũ Kim
Thuần.
032. Phương Thảo/ Giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh trên quê
hương Vừ A Dính: Cho măng non mọc thẳng// Giáo dục và thời đại số chủ
nhật.- Số 30.- Ngày 25/7/2021 - Tr.10+11
Những ngày tháng 7, dưới chân núi Đề Chia, tiếng khèn, tiếng sáo lại vang
khắp núi rừng. Lời bài hát “Vừ A Dính bất tử” ngân lên qua loa truyền thanh
xã như nhắc nhở thế hệ trẻ noi gương chàng trai năm xưa: “Chính nơi đây anh
đã hy sinh, anh đã hy sinh bảo vệ cán bộ/Quân thù, chúng đã giết anh, chúng đã
giết anh/Nhưng tên anh còn vang mãi trong trái tim mọi người….”.
Gương sáng
Dưới chân núi Đề Chia (xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, Điện Biên), từng tốp,
từng tốp học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông lại tụ tập rèn hát, luyện múa. Các
em trong đội văn nghệ của bản và trường. Nền nhạc hùng hồn, khỏe khoắn của bài
hát “Vừ A Dính bất tử” cứ ngân vang mãi khắp núi đồi.
Một số tài liệu còn ghi lại, Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính sinh ngày 12/9/1934 tại
bản Đề Chia, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Anh sinh ra và lớn lên
trong một gia đình người Mông có truyền thống yêu nước. Chưa đầy 13 tuổi, Vừ A
Dính đã thoát ly gia đình trở thành đội viên liên lạc của đội vũ trang huyện Tuần Giáo.
44

Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Vừ A Dính đã bị quân giặc phát hiện rồi bắt
giữ. Bị tra tấn dã man, tàn bạo song Dính quyết không khai nơi bộ đội đóng quân.
Quân Pháp xả cả một băng đạn vào ngực Vừ A Dính. Hôm ấy là chiều tối 15/6/1949.
Vừ A Dính đã anh dũng hy sinh bên gốc cây đào cổ thụ ở Khe Trúc gần đồn Bản
Chăn, khi chưa tròn 15 tuổi.
Ươm mầm măng non
Từ tấm gương hi sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính, mấy chục
năm qua, các trường học trên địa bàn xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo không ngừng
đẩy mạnh giáo dục truyền thống thông qua các giờ học lịch sử địa phương. Ngày
càng nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm di tích, địa danh lịch sử được nhà
trường tổ chức.
Trường THCS Vừ A Dính từ khi thành lập đến nay, công tác giáo dục truyền
thống cách mạng cho học sinh được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và
thường xuyên. Hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng luôn được nhà trường
triển khai bằng hình thức đa dạng, phong phú.
Cô Phạm Thị Luyến - Hiệu trưởng Trường THCS Vừ A Dính cho biết: Để học
sinh nắm được lịch sử nơi mình sinh sống, nhà trường đã lồng ghép những câu
chuyện lịch sử của địa phương một cách thích hợp vào bài giảng ở tất cả môn học.
Đặc biệt là môn Lịch sử và Giáo dục công dân, làm sao cho mỗi tiết học là một hành
trình khám phá thú vị của các em. Qua đó, giúp học sinh thêm yêu thích môn học,
hiểu thêm truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước.
Để học sinh hiểu rõ hơn giá trị văn hoá lịch sử của địa phương, Trường
THCS Vừ A Dính còn nhận vệ sinh, chăm sóc 2 công trình là nhà tưởng niệm anh
hùng liệt sĩ Vừ A Dính và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Pú Nhung. Ngoài
ra, trường còn tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình có công với cách mạng
trên địa bàn.
Tại Trường Tiểu học Pú Nhung, Ban giám hiệu luôn quan tâm đến hoạt động
giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh. Với hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhà
trường thường phối hợp với các tổ chức đoàn thể giáo dục học sinh về truyền thống
lịch sử, văn hóa dân tộc.
Một trong những hoạt động nổi bật là giáo dục tinh thần yêu nước, đấu tranh,
bảo vệ Tổ quốc thông qua hình ảnh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên quê hương
Điện Biên như: Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Sùng Phái Sinh, Vừ A
Dính… Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các cuộc thi như tìm hiểu về
các làng nghề dân tộc; hát dân ca, khuyến khích học sinh mặc trang phục dân tộc đến
trường, tổ chức trò chơi dân gian… giáo dục học sinh ý thức bảo tồn và phát huy giá
trị truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.
Cô Trần Thị Xuân, giáo viên Trường Tiểu học Pú Nhung chia sẻ: Đối với học
sinh cấp 1, đây là lứa tuổi ham mê tìm tòi khám phá, việc đưa chương trình giáo dục
truyền thống vào đan xem với giảng dạy, tổ chức những buổi ngoại khóa là phương
pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy sự hào hứng học tập. Học sinh sẽ không cảm thấy
nhàm chán, nắm bắt nội dung nhanh hơn.
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Để giáo dục gắn liền thực tế, nhà trường đã nhận chăm sóc gia đình có công
với cách mạng ở địa phương. Những ngày lễ, Tết, ngày Thương binh liệt sỹ… giáo
viên tổ chức cho học sinh thăm hỏi, động viên các gia đình có công với cách mạng,
các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
***
Một buổi sáng thứ 6, trong khuôn viên nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Vừ A
Dính, hàng chục đoàn viên, đội viên các trường tiểu học, THCS trong xã mải mê quét
dọn, nhổ cỏ, chăm cây. Trên khuôn mặt em nào cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười
luôn ánh lên trên từng khuôn mặt, khóe mắt.
Thành tâm thắp nén nhang tại nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính,
chúng tôi vô cùng xúc động khi lắng nghe những câu chuyện kể về tấm gương quả
cảm của người thiếu niên dân tộc Mông, đã cống hiến tuổi xuân cho cách mạng.
“Em xúc động mỗi khi nghe kể về tấm gương hi sinh anh dũng của Anh hùng
liệt sĩ Vừ A Dính. Sau khi được thầy cô giảng dạy, kể chuyện về lịch sử dân tộc trong
các chuyến đi tham quan, em cảm thấy tự hào hơn về quê hương của mình! Chúng
em luôn bảo nhau hãy cố gắng học thật tốt để xứng đáng với những gì cha ông đã hi
sinh cho cuộc sống hôm nay”, em Vàng Hà Ngọc Diệp, học sinh lớp 4A1, Trường
Tiểu học Pú Nhung chia sẻ.
Những trải nghiệm thực tế do các trường tổ chức sẽ là bài học sinh động,
giúp học sinh có cái nhìn chân thực về lịch sử, tích lũy kiến thức không dễ có được
khi chỉ đọc trên sách. Cùng đó, việc đẩy mạnh giáo dục truyền thống sẽ góp phần
bồi đắp tình yêu quê hương, trách nhiệm của bản thân trong việc tiếp nối những
truyền thống vẻ vang của cha ông. Giáo dục học sinh biết trân trọng, tri ân những
người đã ngã xuống để đem lại hòa bình cho dân tộc, đồng thời sống có trách
nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
033. Hà Linh/ Huổi Hạ ngày mới// Giáo dục và thời đại.- Số 181.- Ngày
30/7/2021 - Tr.8
Không còn cảnh thầy và trò phải “chui túi nilon” đến trường, Huổi Hạ
hôm nay đã từng bước đổi thay. Một dãy nhà lớp ghép 3 gian bằng tôn nằm giữa
hoang hoải núi đồi là nơi 30 đứa trẻ ăn, ngủ, học tập mỗi ngày. Để nơi đây vang
tiếng đánh vần ê a của bọn trẻ là cả một hành trình của những tấm lòng và sự
nhiệt huyết…
“Ám ảnh” đường đến trường
Huổi Hạ là cái tên từng tạo nên làn sóng dư luận hơn 3 năm về trước, bởi hình ảnh
học sinh, giáo viên phải chui túi nilon đến trường. Giờ đây, một cây cầu bê tông kiên cố
được dựng lên, đã nối gần hơn con đường chinh phục tri thức của bọn trẻ nơi đây.
Là bản khó khăn nhất của xã Na Sang, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên),
Huổi Hạ có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Không phải điểm quá xa so với
nhiều bản đặc biệt khó khăn khác trong tỉnh, song ở đây lại hội tụ đủ sự thiếu thốn về
cơ sở hạ tầng, giao thông, đời sống người dân…
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Chỉ hơn 3 năm trước, bà con ở đây phải căng dây thừng, dùng bè tre vượt qua
suối Nậm Chim để ra trung tâm. Mùa mưa, học sinh và cả giáo viên phải chui túi
nilon vượt qua suối dữ đến trường.
Trong kí ức của mình, thầy giáo Lò Văn Công vẫn còn nhớ như in hình ảnh và
những xúc cảm của ngày đầu về nhận công tác tại điểm bản Huổi Hạ. Xuất phát từ
trung tâm xã lúc 16 giờ chiều, hơn 21 giờ đêm thầy Công mới đặt chân tới đầu bản.
Một cơn mưa nhỏ cũng khiến con đường vào điểm trường thêm bội phần gian
khó. Bánh xe quấn xích, sau vài giờ di chuyển lại đặc quánh bùn đất. Chặng đường
20km, mà phải đến hơn chục lần dừng nghỉ. Đôi bàn tay cầm phấn, giờ cào từng lớp
bùn, “giải cứu” xe.
Vượt qua thử thách này, thì cửa ải lớn hơn lại đến. Con suối Nậm Chim mùa lũ,
nước dâng cao, đục ngàu, cuộn lên thành từng đợt, khiến những vất vả trải qua trước
đó chẳng là gì.
“Khi ấy tôi thực sự hoang mang, vì lần đầu gặp cảnh này. May mắn hôm đó tôi
đi cùng một thầy giáo bản địa có nhiều kinh nghiệm. Vừa động viên tôi về tinh thần,
vừa hỗ trợ kéo bè tre, song phải mất vài chục phút vật lộn chúng tôi mới đưa được cả
người và xe qua suối” – thầy Công nhớ lại.
Không chỉ với thầy Công, con suối Nậm Chim, gắn liền với chiếc túi nilon và
bè tre đã trở thành nỗi ám ảnh trong đời của nhiều giáo viên ở Huổi Hạ. “Tại điểm
bản Huổi Hạ chúng tôi có lớp 1 và 2 ở đó. Năm nào nhà trường cũng phải bố trí 2
giáo viên cắm bản. Hầu như các thầy cô trong trường đều trải qua cảnh đi bè, chui túi
nilon hết rồi. Nó là nỗi ám ảnh theo các thầy cô trong cả hành trình dạy chữ ở đây” –
cô giáo Ngô Thanh Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Na Sang (huyện
Mường Chà) cho hay.
Gác quá khứ, vượt khó “giữ trò”
Giờ đây, chiếc túi nilon và bè tre chỉ còn là ký vãng. Song, những gian khó đặc
thù thì vẫn hiện hữu. Bản Huổi Hạ được chia thành 3 cụm dân cư ở cách xa nhau từ 1
– 4 km, điểm trường nằm giữa trung tâm.
Năm 2018, một nhà lắp ghép gồm 3 phòng học đã được dựng lên với sự chung
tay của các tổ chức xã hội từ thiện. Nhà trường bố trí giữ lại 1 gian nhà gỗ từ căn bếp
cũ, để làm nơi ở cho giáo viên.
Thầy Công cho biết: “Năm học vừa qua tôi cùng với thầy giáo Nguyễn Văn
Kha (quê Thái Bình) được phân công dạy tại điểm bản này. Đầu năm học, chúng tôi
phải mất hơn 1 tuần đi bộ hết các nhà trong bản để chiêu sinh. Vất vả đã đành, nhưng
khó nhất là ý thức về việc học của người dân ở đây vẫn còn hạn chế”.
Để minh chứng cho điều này, thầy Công kể: Có những gia đình, phải đi đến 3 –
4 lần mới vận động được họ cho con em ra lớp. Nhưng rồi trong năm học, hễ nhà có
việc từ nhỏ đến lớn, như: Bận làm nương, trông em, dựng nhà, đám cưới, đám ma…
phụ huynh đều cho con nghỉ học. Nhiều em đi học mang theo cả em, hoặc bố mẹ
không chuẩn bị cơm cho con mà “giao khoán” hết cho thầy…
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Đồng nghĩa với đó thì ngoài nhiệm vụ giảng dạy, thầy giáo thêm trách nhiệm
làm bố, làm mẹ, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt cho các em. Lớp học chật hẹp
sau mỗi giờ học lại được sắp xếp bàn ghế gọn gàng, nhường chỗ trải chiếu làm nơi
nghỉ trưa cho học sinh.
Vì chưa phải là trường bán trú, không có chế độ cho học sinh, nên để “giữ trò”,
thầy cô lại phải “xoay” đủ đường. “Mấy năm trước thì thầy cô thay nhau san sẻ, rồi
kêu gọi từ thiện khắp nơi để có thực phẩm nấu ăn bữa trưa cho các cháu. May mắn từ
năm học vừa rồi có nguồn hỗ trợ từ Chương trình Nuôi em, nên đỡ gánh phần nào” –
thầy Công chia sẻ.
Trước đây, giao thông khó khăn nên cứ một tuần một lần, giáo viên điểm
trường lại phân công nhau ra trung tâm để mua thực phẩm. Song vì điểm trường chưa
có điện để bảo quản, nên thực phẩm được mua hầu hết là đồ khô, như: Trứng, thịt
hộp, cá hộp, lạc, các loại củ. Kể từ khi có cầu thì giữa tuần các em được cải thiện bữa
ăn tươi.
Nhịn bữa ăn, đổ xăng xe cho đồng nghiệp
Để phục vụ công tác giảng dạy, cũng như cải thiện bữa ăn cho học sinh, mỗi
tuần chỉ cần hai, thậm chí là ba lần ra – vào điểm bản cũng ngốn của mỗi thầy cô ngót
nghét cả trăm nghìn tiền xăng, chưa kể các chi phí khác. Để phần nào san sẻ với đồng
nghiệp, giáo viên nhà trường đã tự nguyện quyên góp 20.000 đồng/tháng hỗ trợ giáo
viên điểm bản Huổi Hạ.
Cô Hằng cho biết: “Đây là hoạt động được chúng tôi triển khai và duy trì từ
năm 2016, do Công đoàn nhà trường phát động. Vì ai cũng đều trải qua những khó
khăn đó, đều thấu hiểu nên các thầy cô rất ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng. Số tiền
mà mỗi thầy cô trích ra mỗi tháng không đáng là bao nhiêu, chỉ đủ 1 bữa ăn sáng,
nhưng lại hỗ trợ thêm hàng chục lít xăng xe cho đồng nghiệp”.
Với số tiền này, mỗi tháng trường hỗ trợ 400.000 đồng/1 giáo viên điểm bản
Huổi Hạ. Theo cô Hằng, không chỉ sử dụng để mua xăng, nhiều thầy cô đã sử dụng
số tiền trên để mua quần áo, dép, vở, bút… cho học sinh khó khăn.
Được biết nhà trường hiện có 40 giáo viên. Để đảm bảo sự công bằng, hàng
năm trường thực hiện việc luân chuyển giáo viên giữa các vùng khó và trung tâm.
Ngoài thầy cô “cắm bản” để giảng dạy môn chính, thì hàng ngày vẫn có giáo viên
dạy môn phụ được bố trí vào điểm bản, vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa để động viên, sẻ
chia lẫn nhau.
“Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn nhà trường cũng dành sự quan tâm đặc biệt
tới điểm bản, nhằm san sẻ gánh nặng với giáo viên vùng khó. Thông qua việc kêu
gọi, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội từ thiện. Mỗi đôi dép, chiếc áo thiện
nguyện gửi vào đây đều có giá trị trực tiếp đối với học sinh, song nhìn rộng hơn thì
cũng là giúp các thầy cô nhẹ gánh hơn” – cô Hằng nói.
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