Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 11/2021
001. HỒNG ĐIỆP- HOÀNG HOA- XUÂN TRƯỜNG/ Lãnh đạo Đảng, Nhà
nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc// Công an nhân dân. Số 5954.- Ngày
15/11/2021- Tr.2
Ngày 14/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
đã đến dự và phát biểu tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021 xã Phì
Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Cùng dự có đồng chí Phùng Khánh Tài,
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thượng tọa Thích Đức Thiện,
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt
Nam; đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Mai Văn
Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Trung tướng Phạm Quốc Cường, Tư lệnh
Bộ Tư lệnh CSCĐ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy...
Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Lê
Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Chủ tịch
HĐND tỉnh Điện Biên; Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; Mùa
A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện Điện Biên Đông... Cùng đi với đoàn còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn
phòng Bộ, các cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ngân hàng, các nhà
tài trợ và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên...
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ vui mừng
được cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tổ chức tại trường Phổ
thông dân tộc Phì Nhừ, xã Phì Nhừ và gửi lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần và
những tình cảm thân thiết nhất tới các cụ, các ông, các bà, các đồng chí, cùng toàn thể
bà con...
Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Nhiều năm qua, việc tổ
chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền
thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và
mỗi người dân. Mục đích của Ngày hội là để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của
nhân dân; hun đúc sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Kết quả của Ngày hội đem lại giá trị
tinh thần cho nhân dân, làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp
phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi
ấp, thôn, bản, làng, dân phố, cụm dân cư... “Ngày hội hôm nay được tổ chức với sự
hưởng ứng tích cực của đông đủ bà con, đồng bào các dân tộc tại bản Phì Nhừ B, xã
Phì Nhừ, qua đó càng cho thấy được giá trị, ý nghĩa to lớn của sức mạnh đoàn kết ở
địa phương chúng ta” – Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.
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Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong những năm qua, mặc dù còn rất nhiều khó
khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp
tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng
lớp nhân dân nên việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước
trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông nói
riêng đã đạt được nhiều kết quả, góp phần từng bước cải thiện đời sống, vật chất, tinh
thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ngày càng tạo ra
các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân các dân
tộc tại cơ sở. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm đã được
MTTQ diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi cá nhân, hộ gia đình trong cộng
đồng dân cư, để từ đó tăng cường tinh thần đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp
sức xây dựng địa phương ngày một no ấm, an toàn, văn minh; xây dựng, củng cố
khối Đại đoàn kết toàn dân tộc từ mỗi cộng đồng dân cư ngày càng vững chắc.
“Trong niềm vui hôm nay, chúng ta vẫn còn nhiều trăn trở và chưa thể hài lòng
khi cả nước vẫn còn gần 5% số hộ nghèo đa chiều, đặc biệt là một số vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, miền núi, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Trong đó, tại tỉnh Điện
Biên hiện nay vẫn còn trên 39.000 hộ nghèo, trong đó trên 25.000 hộ nghèo, người
già neo đơn, trẻ em mồ côi và gia đình chính sách đang phải ở trong những căn nhà
tạm, dột nát, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng” – Bộ trưởng Tô Lâm trăn trở.
Phát huy truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân
tộc, trong những năm qua, thực hiện chủ trương chung, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an
luôn hết sức quan tâm, hướng tới việc chăm lo đối với người nghèo, người gặp khó
khăn, hoạn nạn trong cuộc sống trên cả nước. “Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an đã
chủ trì, phối hợp huy động được trên 230 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa gần 6.000
căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao
Bằng, Hòa Bình, Thanh Hóa... Trong đó, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Công an đã huy động
kinh phí xây dựng, sửa chữa gần 1.800 căn nhà trên địa bàn các huyện Mường Nhé,
Nậm Pồ và xây dựng ngôi trường này” - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.
Để tiếp tục hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Bộ Công an đã phối
hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận động các ngân hàng Thương mại cổ
phần quân đội; Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP Hồ Chí Minh, Ngân
hàng Thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt; Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc
Á; Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Tập đoàn FLC ủng hộ 55 tỷ đồng để
tiếp tục xây dụng, sửa chữa 1.100 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn
trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tập đoàn Sun Group ủng hộ trường nội trú 300 triệu
đồng, hoàn thành hệ thống năng lượng mặt trời để đưa nước nóng cho các cháu tắm
và sinh hoạt, hoàn thành sân trường cho các cháu.
Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã ủng
hộ, đồng hành cùng với Bộ Công an trong công tác xã hội từ thiện nói chung và trong
xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh
Điện Biên nói riêng.
Để triển khai có hiệu quả nguồn kinh phí được ủng hộ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị
Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu trong thời gian qua, nhanh
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chóng triển khai, tổ chức việc xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ gặp nhiều
khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhất là khi thời tiết đã chuyển sang mùa đông; yêu cầu Cục
Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an
tỉnh Điện Biên bố trí, tăng cường CBCS hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên
trong việc xây dựng, sửa chữa nhà; yêu cầu Cục Quản lý xây dụng và doanh trại nghiên
cứu hỗ trợ Công an tỉnh Điện Biên về kỹ thuật, phương pháp, cách làm trong quá trình
triển khai xây dụng, tiến hành nghiên cứu chỉnh lý mẫu nhà để đáp ứng tốt hơn nhu cầu
của nhân dân, công việc này cố gắng hoàn thành trước Tết cổ truyền 2022.
Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn bà con, đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện
Biên tích cực chung tay với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT nói
chung và việc sửa chữa, xây dựng nhà ở để bà con sớm ổn định chỗ ở, có cuộc sống
ngày càng ấm no, hạnh phúc; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp
trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các tổ chức đoàn thể xã hội tiếp tục động viên nhân dân
tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế,
văn hóa - xã hội của địa phương.
Trong dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên, tại ngôi trường Phổ
thông dân tộc nội trú Phì Nhừ Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị nhà trường hoàn thành nốt
các công trình còn cần hoàn thiện để các cháu học sinh có môi trường học tập tốt.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm phát động xây dựng Quỹ khuyến học huyện Điện
Biên Đông để động viên các cháu học giỏi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi,
giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn được đến trường...
“Chúc các cháu ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi xin gương mẫu đóng góp 500 triệu
đồng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin chúc các thầy cô giáo,
đặc biệt các thầy cô giáo Trường dân tộc nội trú Phì Nhừ lời chúc sức khoẻ, thành
công...” - Bộ trưởng Tô Lâm phát động và kêu gọi ủng hộ Quỹ khuyến học của huyện
Điện Biên Đông.
Hưởng ứng lời kêu gọi đó, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường
trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ủng hộ quỹ khuyến học 100 triệu đồng; đồng
chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ Quỹ khuyến học 50 triệu đồng.
Thay mặt Đảng bộ huyện Điện Biên Đông, đồng chí Mùa A Vàng, Bí thư
Huyện ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm và các bộ,
ban, ngành, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhân dân ở huyện đặc biệt khó khăn. Đồng chí
Bí thư Huyện ủy xin hứa sẽ sử dụng nguồn tiền hỗ trợ một cách hiệu quả nhất để góp
phần xây dựng một nền an sinh xã hội tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác đã ghé, động viên và trao quà
tặng xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
002. TRẦN HÀO/ Giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên// Trích
nguồn báo Quân khu hai.- Số 1160 kỳ 2 tháng 11-2021.- Ngày 11/11/2021 Tr.1+2
Chiều 4-11, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân
khu và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí
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thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đồng chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, Bộ
CHQS tỉnh Điện Biên. Cùng dự hội nghị có thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu và các cơ
quan chức năng của tỉnh Điện Biên.
Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh
Điện Biên và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ. Nổi bật
là, đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thẩm định các dự án phát triển KT-XH
liên quan đến vấn đề QP-AN trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp,
ngành, địa phương tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19, đặc biệt là công tác tiếp nhận công dân từ các vùng dịch trở về cách ly y tế tập
trung theo quy định.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chính ủy Quân khu và Bí thư Tỉnh ủy Điện
Biên đánh giá cao vai trò của Bộ CHQS tỉnh trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy,
UBND tỉnh kịp thời kích hoạt toàn bộ các khu cách ly y tế tập trung để tiếp nhận
công dân trở về từ các tỉnh, thành phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời đề nghị,
thời gian tới Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh
Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự,
quốc phòng địa phương, xây dựng KVPT vững chắc; phối hợp với các sở, ngành có
liên quan tham mưu cho BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly y tế công dân từ các tỉnh, thành
phố trở về; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Chú trọng triển khai thực hiện chặt chẽ
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo đủ số lượng, nâng
cao chất lượng, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.
003. ĐỨC HẠNH/ Đảng bộ Quân sự tỉnh Điện Biên thực hiện tốt công tác kiểm tra,
giám sát// Quân khu hai.- Số 1162 kỳ 4 tháng 11-2021.- Ngày 25/11/2021 - Tr.3
Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS), thời
gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực
hiện tốt công tác KT-GS, thi hành kỷ luật của Đảng. Quán triệt, học tập, tổng kết,
triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của
cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp trên, ban hành kế hoạch chương trình KT-GS
cho các đối tượng. Qua KT-GS, các tổ chức cơ sở đảng đã có những chuyển biển, tiến
bộ, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng TSVM. Thực hiện Chỉ thị số 66 ngày
29/6/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Quân khu, BTV Đảng ủy Quân sự
tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán
triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp chấp hành nghiêm quy
chế làm việc, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ công tác, giải quyết tốt
mối quan hệ, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS trong Đảng bộ.
Phối hợp với cơ quan chức năng giúp cấp ủy lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, tham
gia rà soát, thẩm định việc đánh giá, sắp xếp, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển
cán bộ. Thống nhất với UBKT các huyện, thị, thành ủy trao đổi thống nhất chương
trình, kế hoạch phối hợp KT-GS theo quy định Điều lệ Đảng và quy chế phối hợp đề
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ra. Từ tháng 10/2020 đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành kiểm tra 5
tổ chức đảng và chỉ đạo tự kiểm tra đánh giá 10 tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm chặt
chẽ, nghiêm túc.
Thực hiện kiểm tra theo Khoản 2, Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 15 tổ chức
đảng, 134 đảng viên (trong đó cấp ủy viên các cấp là 36 lượt). Nội dung kiểm tra tập
trung vào: Việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ,
quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng dễ phát sinh tiêu cực
gắn với KT-GS thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng,
Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chức trách, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phẩm chất
đạo đức, lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Qua kiểm tra, kết luận 14/15 tổ chức đảng, 134 đảng viên thực hiện tốt nội dung,
không phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý trách nhiệm.
Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 5 tổ chức đảng, 9 cấp ủy viên và 1 chi bộ, cấp ủy
viên. Qua kiểm tra đã kịp thời rút ra ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và
biện pháp khắc phục của tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ giám sát
thường xuyên và giám sát theo chuyên đề: Cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ đã
tiến hành giám sát thường xuyên, theo chuyên đề 8 tổ chức đảng, 73 đảng viên (trong
đó cấp ủy viên các cấp 16 lượt). BTV Đảng ủy quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy địa
phương tổ chức giám sát 1 tổ chức đảng, 2 cấp ủy viên. Các Đảng ủy cơ sở giám sát 7
tổ chức đảng, 12 cấp ủy viên; chi bộ giám sát 59 đảng viên. Nội dung giám sát được
tập trung vào công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ
được giao; chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định những điều đảng
viên không được làm, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng, thực hiện nghĩa vụ công dân
nơi cư trú, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với việc thực
hiện Nghị quyết TW 4 ( Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của
Thường vụ QUTW. Qua giám sát có 8/8 tổ chức đảng, 73/73 đảng viên thực hiện tốt
các nội dung, không phát hiện tổ chức đảng, đảng viên phải chuyển sang kiểm tra dấu
hiệu vi phạm.
Thượng tá Hà Thế Khánh, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy quân sự tỉnh cho
biết: Thời gian tiếp theo chúng tôi tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị,
quy định hướng dẫn của trên về công tác KT-GS, kỷ luật trong Đảng; Chỉ đạo nghiêm
kế hoạch của BTV Tỉnh ủy Điện Biên về việc phổ biến, quán triệt, tập huấn công tác
KT-GS, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh, xác định phương hướng nhiệm
vụ và ban hành kế hoạch KT-GS năm 2022 sát với thực tiễn của từng cấp ủy, tổ chức
đảng; Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác KT-GS; nắm chắc
tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có
dấu hiệu vi phạm để sớm có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết
điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ngay từ khi có biểu hiện; kiện toàn cấp
ủy, UBKT bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, thực
hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Kết quả công tác KT-GS đã góp phần quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán
bộ, đảng viên; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn
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vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy viên, cán bộ
chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt, lối sống trong
sạch, lành mạnh, có uy tín, trách nhiệm cao để quần chúng học tập, noi theo.
004. TRẦN HÀO/ Hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận Bài 2: Phát huy hiệu quả các mô hình “dân vận khéo”// Quân khu hai.- Số 1161
kỳ 3 tháng 11-2021.- Ngày 18/11/2021 - Tr.5
Với tinh thần hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, địa bàn, công tác dân vận
(CTDV) trong LLVT Quân khu và các đơn vị, địa phương đã phát huy được sức
mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình
thức, xây dựng được nhiều mô hình “dân vận khéo” hiệu quả. Trong đó, cán bộ,
chiến sĩ LLVT luôn tiên phong đi đầu giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, xóa
đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống, khắc phục hậu quả
thiên tai, phòng, chống tội phạm và các hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại
đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động… Qua đó, làm ngời
sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Đại tá Hoàng Ngọc Hà, Trưởng Phòng Dân vận Quân khu cho biết: “Bám sát
mục tiêu phát triển KT-XH các địa phương; đặc biệt là hưởng ứng cuộc vận động
(CVĐ) “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hằng năm, cấp ủy các cấp
trong LLVT Quân khu đã đưa vào nghị quyết lãnh đạo, tổ chức lồng ghép thực hiện
Phong trào thi đua (PTTĐ) “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với
PTTĐ Quyết thắng; các CVĐ do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát
động. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục triển khai chủ trương mỗi đơn vị từ
cấp trung đoàn và tương đương giúp đỡ một xã trên địa bàn đóng quân thực hiện một
số nội dung trong xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự
gắn kết giữa đơn vị và địa phương”.
Tìm hiểu được biết, từ thực tiễn tiến hành CTDV, các cơ quan, đơn vị trong
LLVT Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn
xây dựng được nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như: Chương trình “Xuân biên
cương”, “Tết quân dân” của các tỉnh; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên
cương”, “Thắp sáng đường quê” của Hội liên hiệp Phụ nữ; Chương trình “Tết sum
vầy”, “Tháng công nhân” của Liên đoàn Lao động; Phong trào “CCB gương mẫu”,
“CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB; Chương trình “Nâng
bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” của Bộ đội Biên phòng các tỉnh…
Đặc biệt, các Đoàn KT-QP đã chuyển giao hàng trăm mô hình giúp dân xóa đói giảm
nghèo hiệu quả như: “Đưa nước lên cao bằng Bơm va”, “Trồng cây thảo quả dưới tán
rừng”, “Trồng chanh leo trên đất dốc”, “Nuôi dê sinh sản, nuôi lợn đen bản địa”,
“Phối hợp hỗ trợ giới thiệu việc làm cho con em đồng bào vùng dự án làm việc trong
các khu công nghiệp” và nhiều chương trình, dự án khác.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu và cấp ủy, chính
quyền các địa phương còn phối hợp có hiệu quả trong việc vận động các tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện tốt các PTTĐ, các CVĐ của Đảng, Nhà
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nước, Quân đội phát động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”,
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Dân vận khéo”, đơn vị “Dân vận tốt”; các chương trình về
“Xóa đói giảm nghèo”. Qua đó góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở
13/88 huyện, thành phố, thị xã; 564/1.456 xã, phường, thị trấn; giúp 80% dân số được
sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; trên 95% người dân được sử dụng điện lưới quốc
gia; 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế, số hộ nghèo giảm, đời sống đồng bào
được nâng lên.
Ông Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện
Biên cho biết: “Nhờ việc phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp, các đơn vị trong
LLVT Quân khu đã tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng
hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Đến nay đã củng cố 234 đảng bộ cơ sở,
388 chi bộ cơ sở; xoá 8 thôn, bản chưa có đảng viên, thành lập 35 chi bộ, hiện toàn
tỉnh 100% thôn bản đều có đảng viên. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức
đảng và đảng viên hằng năm ngày càng đi vào thực chất, gắn với kết quả thực hiện
nhiệm vụ chính trị ở cơ sở”.
Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19 các cơ quan, đơn vị trong LLVT
Quân khu đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy
định phòng chống dịch, làm tốt công tác phục vụ nhân dân tại các khu cách ly; hỗ trợ,
tiếp sức cho các địa phương vùng dịch; góp phần ngăn ngừa, kiểm soát có hiệu quả
dịch bệnh trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đánh
giá cao. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh
ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Khi đợt dịch Covid-19 thứ Tư bùng phát trở lại, Vĩnh
Phúc là một trong những địa phương đầu tiên “nóng” với các ổ dịch phức tạp. Phát
huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã
chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chống dịch. Chỉ trong thời gian
ngắn, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, DQTV đã “thần tốc” xây dựng hơn 40 khu
cách ly tập trung phòng dịch trong toàn tỉnh; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia thực
hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, khu cách ly phòng dịch, góp phần quan
trọng cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh giành được thành quả
đáng khích lệ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”.
005. TRẦN HÀO/ Hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận Bài 3: Đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở// Quân khu hai.Số 1162 kỳ 4 tháng 11-2021.- Ngày 25/11/2021 - Tr.5
Quán triệt sâu sắc Kết luận số 120 ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị về
“Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện
Quy chế dân chủ cơ sở”, đồng thời bám sát những nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm của Quy chế phối hợp hoạt động công tác dân vận (CTDV) giữa Cục Chính
trị Quân khu với Ban Chỉ đạo (BCĐ) điều hành phối hợp hoạt động 9 tỉnh trên
địa bàn, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu và BCĐ điều hành
các tỉnh đã có nhiều đổi mới thực hiện CTDV theo hướng gần dân, sát cơ sở; từ
đó, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
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Đơn cử tại tỉnh Hà Giang, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã định hướng cho các địa
phương, đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình khu vực, lắng nghe
tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; tích cực phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đi sâu vào các lĩnh vực khó. Trong 5
năm (từ 2016-2020), người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính
trị – xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã thực hiện trên 3.800 cuộc tiếp xúc,
đối thoại trực tiếp hơn 81.500 lượt công dân, với trên 5.500 lượt ý kiến tham gia. Mọi
người dân được bình đẳng tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu và nêu các kiến nghị,
đề xuất trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Nhờ đó, những bức xúc,
vướng mắc của nhân dân được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn
thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Mạnh Lợi, Ủy viên
BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang cho biết: “Những năm qua,
CTDV của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, các
hoạt động đều hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, vì lợi ích của nhân dân. Nội dung
CTDV có sự đổi mới rõ nét, nhất là việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận
xã hội và những vấn đề vướng mắc ở cơ sở để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất
giải pháp tháo gỡ. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện hiệu quả công tác tiếp xúc, đối
thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân”.
Giống như Hà Giang, để chủ động phòng ngừa và giải quyết có hiệu quả các vụ
việc phức tạp, BCĐ điều hành phối hợp CTDV các địa phương trên địa bàn Quân khu
đã bám sát chủ trương phát triển KT-XH, quy hoạch và từng dự án của tỉnh, huyện,
thành phố; chỉ đạo nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán
bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong vùng dự án. Trên cơ sở đó, thống nhất các
nội dung đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tỉnh nội dung, biện pháp, lãnh
đạo, chỉ đạo; đồng thời xây dựng kế hoạch, phối hợp chỉ đạo MTTQ, các tổ chức
chính trị – xã hội cấp dưới triển khai đồng bộ các phương thức vận động quần chúng,
hướng vào mục tiêu tạo sự đồng thuận trong nhân dân; giải quyết hài hòa giữa lợi ích
của Nhà nước với lợi ích của nhân dân.
Đặc biệt đối với LLVT Quân khu, xác định rõ CTDV trong Quân đội là một bộ
phận quan trọng trong công tác vận động cách mạng của Đảng, là nhiệm vụ có ý
nghĩa chiến lược lâu dài, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp
hướng mạnh về cơ sở, qua đó làm lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xã hội.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Cao Xuân Thành, Chính ủy Trung đoàn 82 chia sẻ:
“Xác định đơn vị đứng chân trên địa bàn trọng yếu về QP-AN, nơi thường xuyên diễn
ra các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đời sống kinh tế của nhân dân
còn gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV, góp phần củng cố,
tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân, Trung đoàn đã chủ động
phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn
thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; khám, cấp, phát thuốc
miễn phí cho nhân dân. Bên cạnh đó, với phương châm “mỗi cán bộ, chiến sĩ là một
tuyên truyền viên”, đơn vị đã kết hợp nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền
(thông qua sinh hoạt tập trung, cùng ăn, ở, lao động sản xuất với nhân dân)… để đi
sâu vào từng thôn bản, tuyên truyền, vận động để nhân dân tin tưởng, thực hiện tốt
chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.
8

Nhờ thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa
Cục Chính trị Quân khu với BCĐ điều hành phối hợp hoạt động 9 tỉnh trên địa bàn và
sự đổi mới CTDV của cả hệ thống chính trị đã và đang hướng mạnh về cơ sở, lắng
nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của
nhân dân với sự nghiệp cách mạng của Đảng; xây dựng thế trận “lòng dân” vững
chắc, thế trận QPTD và thế trận ANND vững mạnh; giữ vững ANCT, TT-ATXH trên
địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH các địa phương.
006. NGUYỄN VĂN NGÂN/ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 hỗ trợ nhân dân
phòng, chống dịch// Quân khu hai.- Số 1162 kỳ 4 tháng 11-2021.- Ngày
25/11/2021 - Tr.6
Thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng
lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, vừa qua, Đoàn Kinh tế
- Quốc phòng 379 (KT- QP) đã hỗ trợ huyện Mường Nhé (Điện Biên) một số mặt
hàng nhu yếu phẩm: Gạo, rau, củ, quả và 10 triệu đồng tiền mặt giúp nhân dân phòng,
chống dịch.
Bên cạnh đó, khu cách ly y tế tập trung của Đoàn KT-QP 379 đang chăm sóc,
phục vụ 51 trường hợp F1 là đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Nhé.
Đồng thời, Đoàn cũng cử 20 cán bộ, nhân viên y, bác sĩ và phương tiện xe cứu
thương tới tăng cường hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé phòng, chống dịch
Covid-19. Việc làm thiết thực trên đã kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân
các dân tộc trên địa bàn vùng cao biên giới huyện Mường Nhé khắc phục khó khăn,
vững tin cùng với quân và dân cả nước chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng,
chống dịch.
007. SỸ HOÀNG / Tỉnh Điện Biên: Thăm và tặng quà nhân “Tháng hành động
vì NCT Việt Nam” năm 2021// Người cao tuổi, số 222, ngày 6/11/2021 - Tr.5
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Hội NCT tỉnh Điện Biên tặng 50
suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho NCT hoàn cảnh khó khăn, nghèo, không
nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh.
Nhân “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, lãnh đạo Ban đại diện (BĐD) Hội
NCT tỉnh cùng với Trưởng BĐD Hội NCT cấp huyện, Chủ tịch Hội NCT cấp xã
thành lập đoàn trực tiếp đến UBND xã và từng nhà trao quà tận tay NCT.
Ngày 15/10 đoàn đến trao quà cho cụ Lường Văn Yên, sinh năm 1929, sống cô
đơn, bị tàn tật bẩm sinh tại bản Cang 1 (xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ). Cụ Lò
Thị Anh sinh năm 1935 ở bản Phăng 1 (TP Điện Biên Phủ) sống cô đơn. Cụ Quàng
Thị Ón sinh năm 1918 ở bản Bó (xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ).
Ngày 18/10 đoàn đến UBND xã Noong Hẹt và xã Pom Lót (huyện Điện Biên)
trao 7 suất quà cho NCT.
Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống
sinh hoạt hằng ngày, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, động viên tinh thần NCT và gia
đình. Mong muốn các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, tích cực động viên con cháu
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học tập, rèn luyện, phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Lãnh đạo BĐD Hội NCT
tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với
công tác NCT. Thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội, tạo điều kiện để các gia
đình NCT có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, không để NCT yếu thế
bị bỏ lại phía sau.
Cũng trong dịp này, Hội NCT các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã lập danh
sách và tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và
tặng hàng trăm suất quà cho NCT mỗi suất trị giá từ 150-300 nghìn đồng nguồn kinh
phí được trích từ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, góp phần động viên kích lệ
NCT vươn lên sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
008. HÀ KHÊ/ Phụ nữ Điện Biên phát huy nội lực với khát vọng phát triển
nhanh, bền vững// Phụ nữ Việt Nam.- Số 137.- Ngày 15/11/2021 - Tr.3
Ngày mai, 16/11, Hội LHPN tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ
nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021 và
xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026; thảo
luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ
XIII; bầu Ban Chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đoàn đại biểu dự Đại
hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong 5 năm qua, phụ nữ
các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh,
tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng
tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, với những kết quả nổi bật như:
+ 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đều đạt
và vượt cao như vượt 300% chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội đặt ra là xây dựng ít nhất 5
mô hình dạy chữ/ phòng chống tảo hôn/ hôn nhân cận huyết thống/ tự tử bằng lá
ngón/ buôn bán người.
+ Các cấp Hội của Điện Biên đã thực hiện 2.861 công trình, mô hình, phần việc
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 2.948 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình
5 không, 3 sạch. Nhiều mô hình mang dấu ấn của phụ nữ được ghi nhận và lan tỏa
trong cộng đồng như đường hoa phụ nữ, nhà sạch cổng đẹp góp phần vào hoàn thiện
tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Điện Biên.
+ Có 1.559 điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng; hỗ trợ giúp 2.348 hộ
do phụ nữ đứng chủ thoát nghèo, 5.000 lao động nữ được đào tạo nghề, 102 phụ nữ khởi
nghiệp thành công, thành lập 5 hợp tác xã, 45 tổ liên kết, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.
Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã trải qua 11 kỳ Đại hội, hiện toàn tỉnh có 129 cơ sở
Hội, 1.441 chi hội và 117.065 hội viên. Số nữ cán bộ nữ chủ chốt tại các sở, ban,
ngành, đoàn thể cấp tỉnh là 36, cấp huyện là 214, cấp cơ sở là 192.
Chia sẻ với PV PNVN trước thềm Đại hội, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Điện Biên
cho biết: Phát huy những thành tựu đạt được, trong nhiệm kỳ 2021-2026, phụ nữ
Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng
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vươn lên, tích cực phát huy nội lực, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, góp phần
xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, với phương châm “ĐOÀN
KẾT – ĐỔI MỚI - KHÁT VỌNG - PHÁT TRIỂN”.
Đặc biệt, cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Điện Biên quyết tâm “Xây dựng
người phụ nữ Điện Biên thân thiện, sáng tạo, khát vọng, phát triển. Xây dựng tổ chức
Hội vững mạnh hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả”.
009. ĐỨC SƠN/ Nhiều khoản chi sai ở huyện Điện Biên// Đại đoàn kết.- Số 313.Ngày 9/11/2012 - Tr .11
Tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trên địa
bàn huyện Điện Biên năm 2019 và 2020, Thanh tra tỉnh Điện Biên phát hiện địa
phương này chi sai ngân sách với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Theo Kết luận thanh tra, công tác xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn
huyện Điện Biên chưa đảm bảo tỷ lệ tăng thu hàng năm theo quy định. Huyện này
giao dự toán cho các đơn vị dự toán ngân sách huyện chưa đúng tính chất nguồn kinh
phí và nhiệm vụ phát sinh. Bên cạnh đó, giao dự toán cho các đơn vị Trung ương, cấp
tỉnh đóng trên địa bàn là không đúng nhiệm vụ chi theo quy định. Huyện Điện Biên
cũng chưa thực hiện nộp trả ngân sách tỉnh các khoản chi đã hết nhiệm vụ chi. Thực
hiện điều chỉnh nhiệm vụ chi đã ghi rõ nhiệm vụ tại dự toán tỉnh giao đầu năm khi
chưa có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính.
Tại 6 đơn vị dự toán gồm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND,
Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ban Quản lý dự án huyện đều có sai sót.
Cụ thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện phân bổ hết dự toán nguồn
chi thường xuyên từ sự nghiệp giáo dục cho các cấp trường trực thuộc. Điều chỉnh dự
toán chi ngân sách muộn hơn quy định. UBND 2 xã giao dự toán đầu năm chưa kịp
thời, quyết định phân bổ dự toán đầu năm khi chưa được HĐND xã thông qua.
Một số đơn vị dự toán chưa chấp hành đúng quy định về chế độ, định mức, tiêu
chuẩn trong chi tiêu thường xuyên dẫn đến chi thanh toán một số nội dung sai quy
định.
Trong công tác quản lý dự án đầu tư, hồ sơ dự toán một số gói thầu chi phí
khảo sát, hồ sơ dự toán gói thầu thi công xây dựng còn tính sai khối lượng, áp sai đơn
giá, áp sai định mức.
Bên cạnh đó, công tác thẩm tra, thẩm định thiếu chặt chẽ, chưa phát hiện hết
các tồn tại trong hồ sơ. Công tác nghiệm thu hiện trường của các đơn vị được giao
quản lý, điều hành dự án và đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tại một số dự án
thiếu chặt chẽ, dẫn đến đề nghị thanh toán sai.
Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Điện Biên phát hiện, chất lượng một số công trình tại
huyện Điện Biên chưa đảm bảo gồm: Công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ
thống thoát nước tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 279 đi bản Hua Luống, xã Nà
Tấu, một số vị trí mặt đường bê tông bị bong mặt tại gói thầu Mặt đường; Công trình
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nâng cấp, mở mới tuyến đường vào Trung tâm huyện Điện Biên, một số vị trí trên
tuyến đường bị lún, nứt; Công trình Xây dựng cơ sở Hạ tầng để đấu giá đất đối với
các khu đất của trạm bảo vệ thực vật huyện, trạm thú y, Cục thuế tỉnh tại huyện Điện
Biên, một số vị trí vỉa hè, mặt đường bị lún cục bộ…
Cơ quan thanh tra cho rằng, những tồn tại, vi phạm nêu trên trách nhiệm thuộc
người đứng đầu là Chủ tịch UBND huyện và tập thể lãnh đạo UBND huyện Điện
Biên trong các năm 2019, 2020. Trách nhiệm trực tiếp đối với các tồn tại sai phạm ở
từng lĩnh vực gồm: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm đối với các
vi phạm trong việc lập và giao dự toán ngân sách huyện, thực hiện dự toán chi ngân
sách huyện, công khai ngân sách huyện, kiểm tra việc giao dự toán của đơn vị dự
toán cấp 1 cho các đơn vị sử dụng ngân sách…
Chủ đầu tư, thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện một số chức năng nhiệm
vụ của Chủ đầu tư để quản lý, điều hành dự án và các cá nhân được giao nhiệm vụ
theo dõi các công trình phải chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ tư vấn lập không
chính xác và nghiệm thu, thanh toán sai thực tế thi công; Các nhà thầu tư vấn, nhà
thầu thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm trực tiếp theo quy định của Nhà nước
và các cam kết trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.
Từ những vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị UBND huyện
Điện Biên thu hồi số tiền sai phạm là 1 tỷ 523 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu huyện
Điện Biên tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân
liên quan đến sai phạm.
010. ĐỨC SƠN/ ĐIỆN BIÊN: Kiến nghị thu hồi hơn 500 triệu đồng tiền sai
phạm ở huyện Tủa Chùa// Đại đoàn kết.- Số326.- Ngày 22/11/2021 - Tr.10
Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện Tủa
Chùa năm 2019 và 2020, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị địa phương này tổ
chức kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi về ngân sách hơn 500 triệu đồng.
Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Điện Biên, huyện Tủa Chùa xây dựng dự toán
thu nội địa hàng năm từ nguồn thu thuế và phí chưa bảo đảm tăng bình quân tối thiểu.
Huyện này cũng bố trí tỷ lệ dự phòng ngân sách chưa đảm bảo theo quy định của
Luật Ngân sách. Bên cạnh đó, điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị còn chậm.
Giao dự toán ngân sách bổ sung hàng năm cho các đơn vị chưa kịp thời.
Cũng theo kết luận thanh tra, tỷ lệ giải ngân các nguồn kinh phí của các chương
trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác hàng năm tại
huyện Tủa Chùa đạt tỷ lệ còn thấp. Công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán hàng
năm của phòng Tài chính - Kế hoạch đối với các đơn vị dự toán chưa đầy đủ. Việc
công khai quyết toán ngân sách huyện chưa chấp hành đầy đủ theo quy định.
Ngoài ra, việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong chi tiêu thường
xuyên tại một số đơn vị dự toán còn có một số khoản chi chưa đúng quy định như:
Thanh toán tiền công tác phí, tiền làm thêm giờ, tiền ăn hội nghị, tiền điện thoại.
Tiến hành thanh tra đối với 44 dự án đầu tư xây dựng tại huyện Tủa Chùa (có
tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng), Thanh tra tỉnh Điện Biên phát hiện một số vi
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phạm. Cụ thể, một số dự án có các tồn tại như: Thiếu nhiệm vụ khảo sát xây dựng,
chưa phê duyệt phương án khảo sát, chưa phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả
khảo sát thiếu nhật ký khảo sát, nhật ký khảo sát thiếu ngày tháng, không có thông
báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát gửi nhà thầu khảo sát. Bản vẽ
hoàn công không thể hiện những nội dung công việc thay đổi giữa thực tế thi công
với bản vẽ thiết kế thi công: Công trình kè chống sạt lở đường vào nghĩa trang nhân
dân thị trấn Tủa Chùa, Công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Tà Phìn. Hồ
sơ quản lý chất lượng thi công công trình ở một số dự án còn sai sót không phù hợp
với nhật ký thi công về thời gian lấy mẫu kiểm tra chất lượng vật liệu, về thực tế các
hạng mục thi công.
Các dự án đều không có văn bản thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu
hoàn thành công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng, theo quy định.
Công tác lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán tại một số công trình
thiếu chính xác, quá trình giám sát thi công và nghiệm thu thanh toán chưa phát hiện để
khắc phục. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về xây lắp với giá trị 416 triệu đồng.
Về nguyên nhân, Cơ quan thanh tra xác định, việc thực hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác đạt tỷ lệ giải ngân
thấp. Ngoài nguyên nhân do nguồn vốn phân bổ chậm còn do công tác tổ chức triển
khai thực hiện của huyện đối với một số chương trình dự án chưa kịp thời. Phòng Tài
chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu UBND huyện trong công tác quản lý, điều
hành ngân sách huyện, song chưa kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện đầy đủ các
nhiệm vụ, một số nhiệm vụ thực hiện chưa đầy đủ, chưa đảm bảo quy định.
Bên cạnh đó, Thủ trưởng và kế toán của một số đơn vị dự toán chưa kiểm soát
chặt chẽ hồ sơ thanh toán, dẫn đến thanh toán sai một số khoản chi theo quy định của
Nhà nước.
Việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây
dựng của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có những nội dung chưa đúng, chưa đầy
đủ theo quy định. Chủ đầu tư chưa cương quyết xử lý các đơn vị tư vấn, nhà thầu làm
sai. Năng lực một số cán bộ làm công tác quản lý dự án, giám sát thi công còn hạn
chế. Chủ đầu tư chưa tuân thủ quy định về thời gian nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn
thành.
Thanh tra cũng nhận định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát của
UBND huyện Tủa Chùa chưa sâu sát, chưa thường xuyên dẫn tới chưa phát hiện và
khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế nêu trên.
Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định, những khuyết điểm, hạn chế nêu trên thuộc
trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa với trách nhiệm là người đứng đầu
và tập thể lãnh đạo UBND huyện thời kỳ 2019-2020; trách nhiệm trực tiếp của Thủ
trưởng các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện.
Trên cơ sở các sai phạm, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị UBND huyện Tủa
Chùa thu hồi số tiền sai phạm 502 triệu đồng. Đồng thời kiến nghị UBND huyện Tủa
Chùa tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên
quan đến sai phạm.
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011. THANH LỊCH/ MB hỗ trợ kinh phí xây dựng 200 căn nhà cho người nghèo
tại Điện Biên// Lao động.- Số 269.- Ngày 18/11/2021 - Tr.8
Ngày 14.11, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm
2021 được tổ chức tại xã Phì Nhừ (Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) nhân kỷ
niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày
Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021), Ngân hàng
TMCP Quân đội (MB) đã hỗ trợ, trao tặng 10 tỷ đồng kinh phí xây dựng 200
căn nhà cho người nghèo tại địa phương.
Nằm trong hoạt động ngành Ngân hàng phối hợp với Bộ Công an hỗ trợ kinh
phí giúp tỉnh Điện Biên xây dựng nhà ở cho người nghèo, chương trình góp phần
quan trọng cải thiện đời sống cho nhân dân. Sự kiện có sự tham dự của Đại tướng Tô
Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật
giáo Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện MB và một số ngân hàng,
nhà tài trợ.
Trong dịp này, Bộ Công an đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
vận động các Ngân hàng Thương mại trong đó, MB ủng hộ kinh phí 10 tỉ đồng trong
tổng số 55 tỉ đồng ủng hộ cho Điện Biên để tiếp tục góp sức xây dựng, sửa chữa
1.100 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn và xây dựng cơ sở vật chất
cho học sinh trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Công an khẳng định: Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm đã
được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện với nhiều sáng
tạo, hiệu quả, để từ đó tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng, củng cố khối đại đoàn
kết toàn dân tộc từ mỗi cộng đồng dân cư. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn đồng
bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục tích cực chung tay với lực lượng Công
an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Nhân dân đồng bào các dân tộc tích cực
tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức
chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, chung tay xây dựng nông thôn mới.
012. H.KIÊN/ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên// Pháp
luật Việt Nam.- Số 328.- Ngày 24/11/2021 - Tr.12
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 1995/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều
chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn 2021-2030. Theo phê
duyệt, giai đoạn đến năm 2025, nâng cấp, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu từ
300.000 hành khách/năm lên 500.000 khách/năm.
Nhà ga hàng hóa bố trí chung trong nhà ga hành khách; sử dụng một phần nhà
xe ngoại trường để tập kết và xử lý hàng hóa khi có nhu cầu. Giai đoạn đến năm 2025,
mở rộng sân đỗ ô tô hiện hữu để đồng bộ với công trình mở rộng nhà ga. Đối với các
công trình khu bay, giai đoạn đến năm 2025, xây dựng 1 đường lăn đồng bộ với đường
cất hạ cánh nối vào sân đỗ máy bay dân dụng mới, chiều rộng của đường lăn rộng
15m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng và lề vật liệu 2 bên mỗi bên rộng 5,0m.
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Giai đoạn đến năm 2025 xây dựng sân đỗ máy bay bảo đảm đáp ứng tiếp nhận
được 4 tàu bay, gồm 3 vị trí đỗ máy bay A320/A321 hoặc tương đương và 1 vị trí đỗ
ATR72 hoặc tương đương; đồng thời tiếp tục sử dụng sân đỗ tàu bay hiện hữu.
Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức
quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp với quy định hiện hành; rà soát, hoàn thiện
hồ sơ, bản vẽ quy hoạch bảo đảm phù hợp với quy mô, công suất khai thác theo quy
hoạch được phê duyệt.
013. P.V/ Yêu cầu khởi công xây dựng sân bay Điện Biên trong tháng 1.2022//
Văn hóa.- Số 143.- Ngày 29/11/2021 - Tr.5
Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây
dựng mở rộng sân bay Điện Biên. Theo đó, đến thời điểm này tiến độ vẫn chậm so
với kế hoạch ban đầu đặt ra, vì vậy Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng
không Việt Nam - CTCP (ACV) sớm báo cáo với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp thông qua và phê duyệt dự án trước ngày 30.11.2021 làm cơ sở triển
khai các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ, trên cơ sở đó báo cáo đề xuất Cục Hàng
không Việt Nam thời gian đóng cửa Cảng hàng không Điện Biên. “ACV cần khởi
công công trình trong tháng 1.2022 và hoàn thành dự án trước tháng 10.2023 như đã
báo cáo; Xây dựng lại tiến độ thực hiện, báo cáo Bộ GTVT và UBND tỉnh Điện Biên
để phối hợp, kiểm tra, đôn đốc”, văn bản cho biết.
Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm khẩn trương làm
việc với UBND tỉnh Điện Biên để thống nhất thời gian đóng cửa Cảng hàng không
Điện Biên đảm bảo phù hợp, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án. Theo quy hoạch điều
chỉnh cục bộ sân bay Điện Biên mới được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt, giai đoạn
đến năm 2025, sân bay Điện Biên sẽ xây dựng một đường lăn rộng 15m nổi đường
băng nối vào sân đỗ máy bay dân dụng mới; xây dựng sân đỗ máy bay bảo đảm đáp
ứng tiếp nhận được 4 máy bay, gồm 3 vị trí đỗ máy bay Airbus A320, A321 hoặc
tương đương và một vị trí đỗ máy bay ATR72 hoặc tương đương; đồng thời tiếp tục
sử dụng sân đỗ máy bay hiện hữu.
Với nhà ga hành khách, giai đoạn đến năm 2025, nâng cấp, mở rộng nhà ga
hành khách hiện hữu từ 300.0000 hành khách/năm lên 500.000 khách/năm.
014. ANH NGUYỄN/ Điện Biên: Các địa phương tích cực chuẩn bị tổ chức Đại
hội Thể dục thể thao cơ sở// Thể thao.- Số 42-45.- Ngày 25/11/2021 - Tr.20
Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành Kế
hoạch, Điều lệ, tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức
Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở. Mục tiêu đề ra là việc tổ chức Đại hội Thể dục thể
thao diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
được tổ chức từ quý II/2021 đến quý I/2022, trong đó, cấp xã hoàn thành chậm nhất
trong quý III/2021. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến
phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng tổ chức hoạt động tập
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trung đông người, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để chủ động tổ chức Đại
hội Thể dục thể thao các cấp khi có thông báo mới, nhưng phải chú trọng việc tuân
thủ thực hiện “5K” trong phòng, chống dịch. Đến ngày 5/11 toàn tỉnh có 70/129 xã,
phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở. 3 huyện là Mường
Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông đã tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở.
Trong điều kiện vừa làm vừa phòng, chống dịch, các địa phương đã khắc phục
khó khăn, quyết tâm tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở. Mường Chà là
một trong những huyện đang khẩn trương hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ
sở theo đúng kế hoạch đã được điều chỉnh. Bà Lò Thị Duyên - Trưởng phòng Văn
hóa - Thông tin huyện cho biết: “Dịch bệnh COVID19 diễn biến phức tạp, căn cứ vào
các văn bản hướng dẫn của huyện, tỉnh, đơn vị đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế
hoạch tổ chức Đại hội, xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh
cho vận động viên và cổ động viên. Tổ chức khai mạc, bế mạc ngắn gọn, không tổ
chức diễu hành, đồng diễn thể dục thể thao; Bố trí lịch tổ chức thi đấu hợp lý; Không
thi đấu quá nhiều môn thể thao cùng một lúc, tại một địa điểm; Hạn chế tối đa khán
giả, cổ động viên vào sân; Khán giả thực hiện nghiêm thông điệp “5K” theo quy định
của cơ quan y tế. Đến thời điểm hiện tại 6/12 xã, thị trấn của huyện đã tổ chức xong
Đại hội an toàn, đảm bảo các điều kiện phòng dịch”.
Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh lần thứ XI năm 2022 là ngày hội thể dục thể
thao toàn dân. Đây là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn, có sức lan tỏa, thu
hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao
các cấp có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên
địa bàn tỉnh. Thông qua đó, tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực về nhận
thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng
cao sức khỏe, thể lực cho người dân, góp phần phát triển con người toàn diện.
015. Quỳnh Anh/ LIÊN HOAN TIẾNG HÁT NCT TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN
THỨ IV NĂM 2021: Thành công nhờ sự năng động trong triển khai, thực hiện//
Người cao tuổi.- Số 233.- Ngày 23/11/2021 - Tr.8+9
Cứ hai năm một lần, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Điện Biên lại tổ chức Liên
hoan tiếng hát NCT tỉnh. Năm nay, hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt
Nam”, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam; ngay từ đầu
năm, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát
NCT tỉnh lần thứ IV. Nhưng do thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; các chủ
trương, quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong phòng chống dịch Covid-19; không
thể tổ chức trực tiếp, Thường trực Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã chủ động bàn bạc,
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan lên phương án,
báo cáo UBND tỉnh về thể thức tiến hành Liên hoan.
Được sự quan tâm sâu sắc và chủ trương chỉ đạo kịp thời của UBND và các cơ
quan liên quan, Ban tổ chức, Ban giám khảo Liên hoan xây dựng quy chế, điều lệ liên
hoan theo hình thức quay Video gửi về Ban tổ chức.
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Được Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố,Hội NCT cơ sở
trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. 10 đoàn nghệ thuật NCT của các huyện, thị xã, thành
phố đăng kí tham gia liên hoan. Quá trình luyện tập, dàn dựng chương trình được
Trung tâm Văn hóa, truyền thanh truyền hình, phòng Văn hóa các huyện, thị xã,
thành phố phối hợp giúp đỡ. Đồng thời các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm
tạo điều kiện cả vật chất lẫn tinh thần. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc
thay đổi cách thức tổ chức nhưng không giảm bầu nhiệt huyết, trách nhiệm cũng như
sự đam mê ca hát của các nghệ nhân, diễn viên NCT.
Ban tổ chức Liên hoan đã nhận được 74 tiết mục, với hơn 200 diễn viên của 10
đoàn nghệ thuật các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia. Những lời ca, tiếng
hát, điệu múa, nhảy dân vũ, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu
quê hương đất nước, truyền thống cách mạng, những tấm gương “Tuổi cao-Gương
sáng” “ trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tuyên
truyền phòng chống dịch Covid-19,... đã làm nên thành công của Liên hoan tiếng hát
NCT tỉnh Điện Biên lần thứ IV năm 2021.
Đây cũng thực sự là món ăn tinh thần, sân chơi bổ ích của NCT, góp phần xây
dựng đời sống văn hóa từ gia đình, thôn, bản, xã, phường; khơi dậy, bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong đời sống xã hội.
Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, kết quả đã thành công rực rỡ. Tại lễ bế
mạc Liên hoan, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã tặng Giấy khen cho 10 đoàn nghệ
thuật quần chúng NCT và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh do có thành tích và phối
hợp đóng góp cho phong trào văn hóa, văn nghệ NCT tỉnh Điện Biên năm 2021. Ban
Tổ chức đã trao 3 giải A, 4 giải B, 3 giải c cho các đoàn nghệ thuật, trao 20 giải A, 30
giải B, 24 giải C cho các tiết mục; với tổng kinh phí giải thưởng trên 40 triệu đồng.
Lễ trao giải diễn ra trang trọng, vui tươi, đầm ấm, bảo đảm công tác phòng chống
dịch, an toàn tiết kiệm, được các cấp, các ngành trong tỉnh biểu dương, khen ngợi.
016. G.B/ “Điện Biên trong tôi”// Đại đoàn kết.- Số 305.- Ngày 01/11/2021 - Tr.9
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên vừa phát động Cuộc thi video clip
“Điện Biên trong tôi” năm 2021, nhằm tìm kiếm, lựa chọn những video clip quảng bá
du lịch Điện Biên với thông điệp điểm đến thân thiện, an toàn, qua đó giới thiệu nét
đẹp đặc trưng về con người, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa truyền thống các
dân tộc, tiềm năng du lịch Điện Biên đến du khách trong và ngoài nước.
Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh
sống, làm việc tại Việt Nam. Mỗi tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều tác phẩm
phù hợp với chủ đề của cuộc thi. Đối với tập thể là nhóm tác giả hoặc các cơ quan, tổ
chức trên toàn quốc.
Tác phẩm dự thi: Nội dung cuộc thi với chủ đề khám phá vẻ đẹp mảnh đất, con
người, văn hóa và các điểm đến du lịch Điện Biên. Các tác phẩm dự thi thể hiện
phong cảnh đẹp và những trải nghiệm thú vị, ghi lại những cảm xúc tích cực, hồi ức
đẹp, những câu chuyện truyền cảm hứng, sáng tạo và vui vẻ. Khuyến khích video clip
có phụ đề song ngữ Anh/Việt.
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Thời lượng video clip dự thi: Tối thiểu 30 giây và tối đa 3 phút. Định dạng file
Mp4; chất lượng hình ảnh tối thiểu HD - 720p, chất lượng âm thanh 128kbps trở lên,
riêng phần âm nhạc không vi phạm bản quyền. Ưu tiên các tác phẩm có kèm bản
thuyết minh ý tưởng kịch bản.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi và thực hiện đăng tải trên Fanpage Facebook
“Du lịch Điện Biên - Dienbien Tourism”: Từ 7h ngày 25/10/2021 đến trước 17h ngày
20/12/2021. Thời gian công bố kết quả dự kiến vào cuối tháng 12/2021.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, đại dịch Covid-19
làm ảnh hưởng xấu đến nhiều lĩnh vực thương mại và dịch vụ, đặc biệt đối với ngành
du lịch. Hiện, ngành du lịch Điện Biên cũng đã đưa ra một số biện pháp hướng dẫn
các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện tốt “mục tiêu
kép”; vừa nâng cao các biện pháp chống dịch Covid-19 vừa đón các đoàn du khách
trở lại Điện Biên, như việc tuyên truyền bằng hình ảnh hướng dẫn khách du lịch cách
phòng dịch.
Tất cả các nhân viên tại cơ sở tham gia hoạt động du lịch, theo tour, theo đoàn,
hướng dẫn viên du lịch không quá số lượng 5 người và đảm bảo khoảng cách cần
thiết. Bản thân hướng dẫn viên, người dẫn đoàn phải thực hiện đúng yêu cầu 5K của
Bộ Y tế, đồng thời hướng dẫn khách du lịch thực hiện theo…
017. Hà Linh/ Tả Sìn Thàng rộn ràng mùa “may áo”// Giáo dục và thời đại.- Số
284.- Ngày 27/11/2021 – Tr.28+29
Năm nào cũng vậy, cứ độ tháng 10, cao nguyên đá Tả Sìn Thàng (huyện
Tủa Chùa, Điện Biên) lại rộn ràng tiếng máy may vọng ra từ những ngôi nhà tựa
lưng vào núi. Với phụ nữ người Xạ Phang, hiện là thời điểm hoàn thiện những
khâu cuối cùng của bộ trang phục truyền thống cho cả gia đình đi chơi tết.
Rộn ràng làng trên, thôn dưới
Sau mỗi vụ mùa, khi gió heo may tràn về cũng là lúc thiếu nữ Xạ Phang ở thôn
Tả Sìn Thàng “túm năm, tụm ba” bên hiên nhà để thêu thùa, may vá. Những đôi mắt
tinh anh, đôi chân nhịp nhàng đạp máy và đôi tay thoăn thoắt đường thêu đã trở thành
quen thuộc. Không giống như miền xuôi, để có trang phục chơi Tết cho cả gia đình,
các thiếu nữ ở đây phải tự tay thêu thùa, may vá.
Nhiều ngày nay, gia đình chị Thàng Thiều Hoa luôn rộn ràng tiếng máy may.
Chị đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để hoàn tất bộ trang phục truyền
thống cho cả gia đình.
Chị Hoa chia sẻ: “Thường thì việc thêu hoa văn trên vải tôi thực hiện trong cả
năm rồi. Sau khi thân áo được may xong, vào tầm này trở đi tôi bắt đầu gắn cổ và tay
áo đã thêu vào thân thì mới kịp hoàn thiện cho cả nhà mặc chơi tết. Có làm cổ áo, tay
áo đẹp thì chiếc áo truyền thống mới đẹp”.
Bên hiên nhà khác cách đó không xa, chị Hoàng Lao Tú cũng cần mẫn với
những đường khâu trên chiếc giày truyền thống. Với gia đình 3 thế hệ như chị, thì
nhiệm vụ may vá lại càng đòi hỏi nhiều thời gian hơn.
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Thoăn thoắt đôi tay trên chiếc giày đủ sắc màu, chị Tú tranh thủ tâm sự:
“Trước thì có mẹ tôi hỗ trợ, giờ mẹ già mắt kém rồi nên việc may trang phục, giày
dép của cả gia đình chỉ còn mình tôi làm. Vì cả năm thêu họa tiết hết rồi, nên giờ may
thì nhanh thôi. Nhưng cũng phải mất đến cả tháng, nhà tôi đông người, mà mỗi người
phải có ít nhất 3 đôi, dùng cho cả năm sau”.
Cũng giống như người Kinh, đồng bào Xạ Phang ở đây ăn tết theo lịch âm.
Mặc dù còn vài tháng nữa mới đến tết, song không khí chuẩn bị ở Tả Sìn Thàng đã
nhộn nhịp khắp làng trên, thôn dưới.
Dẫn chúng tôi tham quan thôn với vẻ mặt đầy tự hào, Trưởng bản Lò Triển Sấn
phấn khởi bộc bạch: “Giờ cây ngô, cây đỗ đều đã thu hoạch hết; thóc lúa cũng chất
đầy bồ nên nhà nào, nhà nấy có nhiều thời gian để dành cho việc chăm chút gia đình.
Đàn ông thì lo việc lớn, còn thêu thùa, may trang phục là nhiệm vụ của chị em. Đã
thành nếp như thế rồi”.
Tả Sìn Thàng là thôn tập trung người Xạ Phang sinh sống đông nhất toàn
huyện, với 100 hộ, hơn 500 nhân khẩu. Theo ông Oàng Dỉn Chử, Phó Chủ tịch
UBND xã Tả Sìn Thàng, mặc dù chung sống cùng nhiều dân tộc khác, song người Xạ
Phang vẫn gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng riêng.
“Hiện nay trên 90% phụ nữ Xạ Phang vẫn sử dụng trang phục truyền thống
trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt, mỗi dịp tết đến, bộ trang phục là cách dễ dàng
nhất để những người ở xa đến nhận biết. Và tất cả đều do phụ nữ trong nhà tự làm” –
ông Chử cho hay.
Công trình nghệ thuật
Mặc dù đã thuần thục, song theo chị Hoa chia sẻ, để hoàn thiện một bộ trang
phục truyền thống như thế trung bình mỗi phụ nữ phải mất tới gần 1 năm, phần lớn là
dành cho việc thêu các họa tiết hoa văn trên tay và vạt áo, quần.
Chăm chú, tỉ mẩn trong từng đường may, mỗi người lại có cách sáng tạo riêng
cho mình dựa trên những tưởng tượng, biến hóa từ vạn vật trong cuộc sống. Chị Hoa
cho biết: “Việc làm này không ai dạy ai cả. Mỗi thiếu nữ Xạ Phang cứ lên 10 tuổi là
theo mẹ, theo bà xem thêu, rồi cứ thế hình thành thói quen”.
Còn theo chị Hoàng Vu Siến, điểm đặc biệt làm nên nét riêng dễ nhận biết trên
bộ trang phục truyền thống của người Xạ Phang là thường sử dụng nhiều gam màu
nổi bật (xanh, hồng, vàng, đỏ…), với điểm nhất là những chi tiết hoa văn nằm trên cổ
và tay áo.
“Chiếc áo có nổi bật, có tinh tế hay không là nhờ vào tài nghệ phối màu chỉ,
cùng những đường nét hoa văn thêu tay của mỗi phụ nữ làm ra nó. Đàn ông cũng dựa
vào đây để đánh giá một phụ nữ có khéo léo hay không”, ông Chử cho biết.
Không thể thiếu và cũng được xem là điểm nhấn cho bộ trang phục nằm ở
chính đôi giày tự thêu hết sức cầu kì và công phu. Theo chị Tú, đế giày được tạo nên
từ nhiều lớp mo tre, kết dính với nhau nhờ chất keo từ củ môn giã nhuyễn.
“Thân giày được thêu hoa văn hoàn toàn. Những hoa văn này không được vẽ
trước, mà chị em thường thêu theo trí tưởng tượng. Trong cuộc sống hàng ngày,
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chúng tôi ghi nhận được thứ gì đẹp, hoặc thích thì lại thêu lên giày. Vì thế, nếu làm ra
10 đôi thì 10 đôi có nét riêng”, chị Tú tiết lộ.
Tận mắt chứng kiến và lắng nghe chia sẻ của bà con ở đây, chị Nông Mi Sa (du
khách Hà Nội) không khỏi thích thú, ngỡ ngàng. “Tôi cảm thấy có điều gì đó rất mới
lạ, đặc biệt, nhất là những chi tiết, hoa văn. Nó thể hiện tâm huyết, sự tỉ mỉ, khéo léo
và óc sáng tạo của người làm. Đây chẳng khác nào một công trình nghệ thuật đặc
biệt”, chị Sa bộc bạch.
Còn theo Phó Chủ tịch UBND xã, hiện nay địa phương đã đưa trang phục
truyền thống người Xạ Phang vào danh mục sản phẩm OCCOP mang thương hiệu
đặc trưng với hy vọng sẽ tạo cơ hội để quảng bá nét văn hóa độc đáo này đến rộng rãi
người yêu văn hóa trong cả nước hơn; đồng thời cũng tạo ra nguồn thu ổn định cho
bà con từ chính nghề truyền thống.
Ông Phạm Văn Thăng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn hóa – Thể
thao và Du lịch Điện Biên), cho biết: Tất cả các sản phẩm làm nên bộ trang phục (áo,
váy, khăn, giày…) đều được phụ nữ Xạ Phang thực hiện thủ công. Bộ Văn hóa – Thể
thao và Du lịch đã công nhận đây là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đó
chính là tiền đề để thu hút và phát triển du lịch địa phương.
018. THANH BẢO/ Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy dịp cuối năm//
Văn hóa.- Số 3639, thứ Hai.- Ngày 01/11/2021 - Tr.13
Trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, trên các tuyến
biên giới, các băng nhóm tội phạm ma túy tăng cường hoạt động với nhiều
phương thức và thủ đoạn mới.
Sau một thời gian nắm bắt tình hình và theo dõi sát sao đối tượng, ngày
1.10.2021 Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng với các lực lượng chức
năng của tỉnh Sơn La và Điện Biên phá thành công chuyên án SL 921, bắt đối tượng
Sùng Y Sống (sinh năm 2005, trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình) và
Giàng Thị Khúa (sinh năm 1993, trú tại xã Chiềng Khúa, huyện Yên Châu, Sơn La)
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
tổng hợp. Trước đó vào tháng 4, qua công tác nghiệp vụ, Cục cảnh sát điều tra tội
phạm về ma túy, Bộ Công an phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy
với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam qua con đường biên giới Tây Nam. Sau
khi chuyên án thành công, tang vật thu giữ gồm 49 bánh heroin, 13 kg ma túy tổng
hợp dạng đá, 8 kg ma túy tổng hợp dạng ketamin, 11.000 viên ma túy tổng hợp, 1.000
lọ ma túy dạng nước, 5.000 gói ma túy dạng bột cùng nhiều tang vật khác.
Theo lực lượng Bộ đội Biên phòng, từ đầu năm đến tháng 10.2021, lực lượng
Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công
55 chuyên án về ma túy, bắt giữ, xử lý 550 vụ với trên 750 đối tượng, thu giữ trên 1
tấn ma túy các loại.
Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Cục phó Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ
đội Biên phòng cho biết, Việt Nam nằm ngay sát khu vực “Tam giác vàng”, các đối
tượng thường lợi dụng để vận chuyển ma túy khép kín, xuyên quốc gia sang Lào,
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Campuchia rồi về Việt Nam để tiêu thụ hoặc đưa đi nước thứ ba. Để ngăn chặn tội
phạm ma túy vào Việt Nam, cùng với các lực lượng chức năng khác, Bộ đội Biên
phòng đã triển khai nhiều biện pháp, nghiệp vụ, các cách đấu tranh mới và phá được
nhiều chuyên án lớn, có quy mô và thủ đoạn phức tạp. Do tập trung đánh mạnh vào
các khu vực biên giới phía Bắc và miền Trung nên các đối tượng phạm tội ma túy đã
dịch chuyển địa bàn hoạt động vào các tỉnh biên giới phía Nam, tiếp giáp biên giới
Campuchia để hoạt động. Nếu như trước đây, các vụ án ma túy được phá thành công,
tang vật thu giữ được chỉ vài bánh heroin, vài kilogam ma túy tổng hợp thì hiện nay
số lượng tang vật thu giữ sau mỗi chuyên án lên đến hàng trăm bánh heroin, hàng
trăm kilogam ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các
loại tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn
quán triệt cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, vừa tăng cường quản lý, bảo vệ
vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, vừa đấu tranh với các tội phạm ma túy.
Trong thời điểm cuối năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diễn biến phức
tạp, ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều nước trên thế giới cũng như Việt Nam. Trong khi
đó, việc đi lại, giao thương, du lịch giữa các nước sẽ dần trở lại bình thường khi có
nhiều quốc gia thực hiện “Hộ chiếu vắc xin”. Chính bởi vậy các đối tượng phạm tội
ma túy sẽ lợi dụng để đẩy mạnh hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt
Nam. Các lực lượng chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp công tác trong phòng
ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy tại các khu vực biên giới, cửa khẩu cũng
như cửa biển. Cùng với đó tăng cường phối hợp mở rộng, có hiệu quả với các nước
có đường biên giới chung trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.
019. PV/ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiêu hủy gần 40kg ma túy// Pháp luật Việt
Nam.- Số 312.- Ngày 8/11/2021 - Tr.15
Vừa qua, Cục THADS tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các ngành chức năng
tiến hành tiêu hủy số lượng lớn ma túy và các vật chứng khác trong 18 vụ án “Mua
bán trái phép chất ma túy” bao gồm: gần 40kg heroin tương đương khoảng 120 bánh;
hơn 6,4kg methamphetamin và nhiều tang vật khác của các vụ án trên.
Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đã thực hiện
kiểm tra toàn bộ số vật chứng đưa ra tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật; qua
kiểm tra Hội đồng nhận thấy toàn bộ số vật chứng, tài sản được đưa ra tiêu hủy còn
nguyên niêm phong, đầy đủ, đúng số lượng, chủng loại vật chứng đưa ra tiêu hủy.
Tiếp đó, các thành viên của Hội đồng đã tiến hành họp thống nhất phương thức đốt,
tiêu hủy vật chứng, tài sản nêu trên.
Toàn bộ số vật chứng, tài sản đưa ra tiêu hủy đã được Hội đồng tiêu hủy thống
nhất đốt tại khuôn viên Cục THADS tỉnh Điện Biên. Các loại vật chứng đã được tiêu
hủy hoàn toàn trước sự chứng kiến của Hội đồng tiêu hủy, việc tiêu hủy đã thực hiện
đảm bảo an toàn, vệ sinh và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
020. TTXVN/ Phá chuyên án ma túy, thu giữ 40 bánh heroin// Quân đội nhân
dân.- Số 21783.- Ngày 28/11/2021 - Tr.5+8
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Sáng 27-11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, các đơn vị chức năng vừa
triệt phá thành công chuyên án mang bí số 111N, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi
vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 40 bánh
heroin, 1 xe ô tô tải cùng nhiều tài liệu liên quan.
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường giáp ranh với các
tỉnh khác để bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia. Lực lượng trinh sát xác định
đối tượng Thào A Sì (trú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) giữ vai trò
cộm cán trong đường dây ma túy từ Lào về Điện Biên và có mối quan hệ phức tạp tại
tỉnh Lào Cai, Ngày 25-11, khi phát hiện đối tượng Thào A Sì điều khiển xe ô tô tải
BKS 27C-035.43 tới khu vực thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, TP Lào Cai, hai tổ trinh sát
đã tiến hành truy đuổi, áp sát, cùng một tổ trinh sát phía trên khóa chặt gọng kìm và bắt
giữ thành công Thào A Sì cùng toàn bộ tang vật gồm 40 bánh heroin, 1 xe ô tô tải và
một số tài liệu có liên quan. Mở rộng điều tra, ngay trong đêm 25, rạng sáng 26-11, Cơ
quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt Tráng Seo Sang và Ma Seo Quảng (cùng trú tại
huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.
021. CHÂU ANH/ Bắt giữ 5 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép// Quân đội
nhân dân.- Số 21777.- Ngày 22/11/2021 - Tr.8
Ngày 21-11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, Đồn Biên
phòng Mường Pồn đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi xuất, nhập cảnh trái
phép.
Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 21-11, tại khu vực mốc 86 trên tuyến biên giới
Việt Nam-Lào, thuộc địa phận cụm Huổi Ké, bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện
Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống
dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên)
đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt
Nam.
Qua điều tra các đối tượng được xác định, gồm: Vàng A Lư (sinh năm 1981),
Vàng A Của (sinh năm 1983), Vàng A Câu (sinh năm 1983), Vàng A Bình (sinh năm
1998) và Vàng A Đồng (sinh năm 1993), đều trú tại bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, TP
Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận, do
ở bản không có việc làm nên đã vượt biên trái phép sang Lào để khai thác lâm sản,
bẫy chim, bắt thú rừng, khi quay trở về biên giới Việt Nam thì bị Bộ đội Biên phòng
phát hiện, bắt giữ.
022. PV/ Vụ phá rừng trên đỉnh đèo Pha Đin - Điện Biên:// Rừng mất, lãnh đạo
huyện… bận// Giáo dục và thời đại.- Số 280.- Ngày 23/11/2021 - Tr.13
Liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh đèo Pha Đin (Tuần Giáo, Điện Biên),
cơ quan chức năng đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Hai cán bộ cũng đã bị
đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Nhưng sau 4 tháng đặt lịch, những người
đứng đầu địa phương này vẫn “bặt vô âm tín”...
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Có dấu hiệu hình sự...
Ngày 20/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số
01/QĐKT-CCKL, khởi tố vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ
rừng và lâm sản xảy ra tại tiểu khu 618 khoảnh 16, bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình,
huyện Tuần Giáo”.
Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên có Quyết định số 05/QĐVKS-P1, chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền. Viện trưởng Viện Kiểm
sát nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định chuyển vụ án hình sự: Vi phạm quy định về
khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản quy định tại Khoản 3, Điều 232 Bộ luật Hình sự,
xảy ra tại tiểu khu 618, khoảnh 16 bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình do Chi cục Kiểm lâm
khởi tố theo Quyết định số 01 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuần
Giáo để điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên đã có Quyết
định số 497/QĐ-SNN về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với công chức Đinh
Văn Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo, thời gian bắt đầu từ ngày
19/7 đến 6/8.
Lý do: Làm rõ trách nhiệm của ông Đinh Văn Cường trong việc để xảy ra tình
trạng khai thác rừng thông trái quy định của pháp luật tại khu vực bản Hua Sa A, xã
Tỏa Tình với số lượng 528 gốc cây thông. Đã đo đếm được 1.023 lóng với khối
lượng là 58,885m3. Còn khoảng 200 gốc đã bị chặt hạ và khoảng 100 lóng, khúc
đang trong quá trình kiểm đếm. Diện tích san ủi mở đường vào rừng dùng để vận
xuất, vận chuyển gỗ là khoảng 5.140m2 khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép
là trái quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Mức độ vi phạm như trên là rất nghiêm
trọng.
Không lâu sau, ngày 22/7, ông Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện Tuần
Giáo đã ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lầu A Dùa - Chủ tịch
UBND xã Tỏa Tình để làm rõ trách nhiệm trong việc xảy ra tình trạng khai thác rừng
thông trái quy định của pháp luật tại khu vực nói trên.
Né tránh trách nhiệm?
Rừng thông trên đỉnh đèo Pha Đin, khu vực thuộc địa phận xã Tỏa Tình
(huyện Tuần Giáo, Điện Biên) được trồng từ năm 1997 do Nhà nước là đại diện
chủ sở hữu. Theo Kế hoạch số 388 ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về
rà soát, hoàn chỉnh thủ tục giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất lâm nghiệp, giai đoạn 2013 - 2015 thì diện tích rừng này được trồng
theo Dự án 327 và Dự án 661, mục đích sử dụng là rừng sản xuất. Ngày
21/12/2018, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định 1208 về việc phê duyệt
dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030 khu vực rừng này được quy hoạch là rừng phòng hộ.
Ngày 12/1/2017, Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tại
mục 5 của Chỉ thị nêu rõ: “Xác định rõ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là
trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan,
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tổ chức, địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn
thể nhân dân cần coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Người đứng đầu cơ quan,
tổ chức, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy rừng,
mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, hoặc để cho các tổ chức, cá
nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.
Theo phản ánh, dù được quy hoạch là rừng phòng hộ theo Quyết định số 1208
ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên, tuy nhiên, từ tháng 4 đến đầu tháng
7/2021, hàng chục ha rừng thông trên đỉnh đèo Pha Đin, thuộc địa phận xã Tỏa Tình
lại đang bị khai thác một cách ngang nhiên, bất chấp các quy định của pháp luật.
Ngày 27/7, Báo GD&TĐ đã gửi nội dung, đăng ký làm việc với Bí thư Huyện
ủy và Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu
theo tinh thần Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Song đến nay vẫn chưa có câu
trả lời thỏa đáng. Liên lạc qua điện thoại, ông Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện
lần nào cũng “bận”. Và lần nào liên hệ, ông Đức cũng đều cho biết: Vụ việc “đang
trong quá trình điều tra, sẽ thông tin sau”.
Rừng thì đã bị phá, cán bộ đã bị đình chỉ, vụ án cũng đã được Quyết định khởi
tố hình sự. Trong khi, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nơi đây vẫn ngồi
“đợi” kết quả điều tra, xác minh để nói về trách nhiệm của mình. Câu hỏi đặt ra ở
đây: Họ đã dựa vào đâu để quản lý diện tích rừng nói trên suốt bao năm qua(?), để
đến khi xảy ra sự việc rồi mới “đợi” tiến hành điều tra, xác minh về nguồn gốc và
hành vi vi phạm? Việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền địa phương có thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 13 của Ban Bí
thư T.Ư(?) hay chỉ dừng lại ở cấp xã và Hạt Kiểm lâm? Đến khi nào thì dư luận mới
có câu trả lời thỏa đáng?
023. THU TRANG/ Giữ bình yên miền Tây Bắc// Công an nhân dân.- Số 5959.Ngày 20/11/2021 - Tr.5
Phát hiện, điều tra, xử lý 2.761 vụ, khởi tố 92 vụ, 99 bị can; thu giữ 1.817,6m3
gỗ các loại; 1 cặp ngà voi (2,2 kg), 2.901,7kg động vật hoang dã các loại; hàng trăm
tấn dược liệu; 1.000kg cafein; hơn 7.000kg thực phẩm, bánh kẹo, rượu, thuốc không
rõ nguồn gốc gốc xuất xứ; 1.286kg thuốc bảo vệ thực vật, 41kg Salbutamol; 581 kg
thức ăn chăn nuôi các loại hết hạn sử dụng. Và đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân
được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các cấp bộ ngành khen thưởng. Đó là
những con số biết nói minh chứng cho công tác đấu tranh, phòng chống và xử lý
những vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trong suốt 15 năm qua
của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường Công an tỉnh
Điện Biên.
Đó đồng thời cũng là thành quả của những cố gắng âm thầm, bền bỉ để góp
phần đảm bảo môi trường sống lành mạnh, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên cho đất
nước của mỗi chiến sĩ Cảnh sát PCTP về môi trường nơi tuyến đầu Tây Bắc.
Là tỉnh miền núi biên giới, Điện Biên có nhiều tiềm năng về tài nguyên khoáng
sản, đây là một trong những yếu tố các đối tượng lợi dụng để hoạt động thăm dò, khai
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thác khoáng sản trái phép. Trở lại thời gian vào năm 2018 tại địa bàn huyện Điện
Biên Đông, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường cùng chính quyền địa
phương đã phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi thăm dò, khai thác khoáng sản
trái phép tại bản Sư Lư 1, xã Na Son. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 khu
vực có dấu hiệu khảo sát thăm dò gồm nhiều dấu vết mới bị đập, đục làm lộ ra các
mạch quặng màu đen lẫn trong vỉa đá, một số mảnh đá có lẫn quặng màu đen nằm rải
rác trên mặt đất nương…
Xác minh vụ việc, lực lượng chức năng xác định trong khoảng thời gian từ
tháng 1 đến tháng 3/2018, Nguyễn Văn Bắc (SN 1973) trú tại thị trấn Xuân Mai,
huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã mua đất nương của một hộ dân trên địa bàn, sau đó
thuê Lò Văn Chim (SN 1986) và Lò Văn Kiên (SN 1980) cùng trú tại bản Sư Lư 1,
xã Na Son lấy mẫu đá mang ra khỏi địa bàn. Đây chỉ là một trong số nhiều vụ thăm
dò, khai thác khoáng sản trái phép đã được lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường
Công an tỉnh Điện Biên kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tránh gây cạn kiệt, lãng phí tài
nguyên khoáng sản, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân cũng như tình hình
ANTT trên địa bàn.
Cùng với việc nguồn tài nguyên khoáng sản đang có những dấu hiệu bị thăm
dò, khai thác trái phép thì trong những năm qua, tình trạng hủy hoại rừng, khai thác
lâm sản trái phép vẫn xảy ra phức tạp chủ yếu do số dân di cư thiếu đất sản xuất, phá
rừng làm nương; tình trạng khai thác trái phép, tàng trữ, mua bán, vận chuyển gỗ
nghiến dạng thớt vẫn diễn ra tại huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, địa bàn giáp ranh với
các xã của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Thủ đoạn của các đối tượng là thuê người dân địa phương khai thác, vận
chuyển gỗ, thu gom, tập kết gỗ tại những điểm trong rừng hoặc khu vực giáp ranh rồi
tổ chức vận chuyển đến nơi tiêu thụ; sử dụng giấy tờ, hồ sơ phát mại của các tỉnh hợp
pháp để quay vòng nhiều lần...
Nhiều đối tượng đã vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, chế biến, tiêu thụ động vật
hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã, các mặt hàng lâm, đặc sản, quý hiếm của địa
phương. Thống kê trong 15 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã phát
hiện, thu giữ 1 cặp ngà voi (2,2kg), 2.901,7kg động vật hoang dã như gấu ngựa, rắn hổ
mang chúa, cu li, cầy hương, cầy vòi mốc, rùa các loại, khỉ mặt đỏ, hoẵng, kỳ đà hoa,
don, cầy vòi mốc và sản phẩm động vật hoang dã; 12,2 tấn cây cẩu tích, 2,5 tấn cây
hoàng đằng; 4,113 tấn củ dược liệu; 14,442 tấn cây máu chó; 4,631 tấn phong lan...
Điển hình vào ngày 7/11/2019, tổ công tác Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công
an tỉnh đã phát hiện 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép 47 cá thể động vật rừng
hoang dã có trọng lượng 169kg, gồm: 33 cá thể đông lạnh cầy vòi mốc, trọng lượng
99,5kg; 2 cá thể đông lạnh khỉ mặt đỏ, trọng lượng 18kg; 2 cá thể đông lạnh hoẵng,
trọng lượng 25,5kg; 9 cá thể don còn sống, trọng lượng 23kg; 1 cá thể cầy vòi mốc còn
sống, trọng lượng 3kg. Đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố hoàn thiện hồ sơ xử
phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng với số tiền 60.000.000 đồng.
Cũng như các địa phương khác trong cả nước, việc kinh doanh thực phẩm, thực
phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực
phẩm nhập lậu, quá hạn sử dụng; sản phẩm gia súc, gia cầm bị mắc bệnh, không qua
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kiểm dịch; không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong giết mổ,
kiểm dịch động vật vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Bằng chứng là có hơn 7.000 kg thực phẩm, bánh kẹo, rượu, thuốc không rõ nguồn
gốc gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng đã bị lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường thu
giữ, tiêu hủy.
Cùng với việc triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về môi
trường, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh, Công an các huyện,
thị, thành phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thực hiện tốt
các Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo
vệ ANTQ, công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, công tác
phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường.
Mỗi CBCS Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Điện Biên luôn
nỗ lực phấn đấu, vươn lên lập nên nhiều chiến công mới, quyết tâm xây dựng hình
ảnh người Cảnh sát PCTP về môi trường “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Phát
huy những thành tích đã đạt được, 15 năm qua đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân
Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ
Công an, các Cục nghiệp vụ và các cấp bộ ngành khen thưởng.
024. HÀ LINH - HÀ THUẬN/ Điện Biên: Củ dong riềng “vượt mặt” chính
quyền// Giáo dục và Thời đại.- Số 282.- Ngày 25/11/2021 - Tr. 14
Dòng suối Nậm Rốm (đoạn qua địa phận xã Nà Tấu, Nà Nhạn, TP Điện
Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đang “gánh” lượng nước thải đen kịt của gần 10 cơ sở
sản xuất dong riềng.Theo lời ông chủ tịch, nếu phạt hành chính theo thẩm quyền
xã, cùng lắm là 3 – 5 triệu đồng, không đủ sức răn đe
“Bóp chết” dòng Nậm Rốm
Tháng 9 - 12 là mùa thu hoạch và chế biến dong riềng của người dân nhiều xã
vùng ngoài lòng chảo Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Đây cũng là mùa con suối Nậm
Rốm “chuyển màu”.
Đoạn suối (thuộc bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu) đen kịt, mùi nồng nặc. Hai bên
bờ suối chừng vài trăm mét có 4 – 5 đường nước thải từ các cơ sở sản xuất dong riềng
xả trực tiếp.
Trong khu dân cư tại bản Phiêng Ban, nước thải và bã dong riềng lênh láng tràn
qua vườn ngô, mận, xen lẫn nhà ở của dân. Trước cửa nhà anh Lường Văn Thành là 2
bãi nước thải dong riềng lớn.
Anh Thành cho biết: “Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm rồi. Bã dong riềng
thải ra chúng tôi có thể tận dụng để bón cho cây cũng tốt. Nhưng cứ khoảng 3 – 6 giờ
sáng và từ 9 giờ trở đi đến trưa, mùi bốc lên nồng nặc. Chúng tôi ở lâu thành quen,
chứ mùi khó tả lắm, nhất là với trẻ nhỏ”.
Cách các cơ sở sơ chế, sản xuất dong riềng trên địa bàn xã Nà Tấu gần chục
km, nhưng dòng suối Nậm Rốm chảy qua địa phận bản Huổi Hẹ (xã Nà Nhạn, TP
Điện Biên Phủ) vẫn đen ngòm, bốc mùi hôi thối.
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Theo Trưởng bản Lò Văn Hiệp, thì trong số hơn 90 hộ của bản có khoảng 15
gia đình sống gần suối Nậm Rốm là chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ngoài mùi hôi thối, thì
việc sản xuất của người dân cũng bị gián đoạn.
“Trước kia, nhiều người thường đánh bắt cá dưới suối để bán kiếm sống hoặc
cải thiện bữa ăn cho gia đình. Nhưng giờ nước rất bẩn và hôi thối, dân bản đi qua
không ai dám động chân tay vào dòng nước. Năm nào dân bản cũng yêu cầu các cơ
sở sản xuất này xử lý dòng nước nhưng cứ đến mùa là lại thế” – ông Hiệp cho hay.
Gia đình ông Quàng Văn Lẻ có 3.500m2 ruộng trước nay vẫn sử dụng nguồn
nước suối Nậm Rốm để gieo cấy. Nhưng từ năm 2018 đến nay, việc đảm bảo nước
tưới cho lúa lại gặp nhiều khó khăn. “Cứ hết mùa sản xuất dong riềng tôi mới lấy
được nước suối. Còn trước đó thì phải tìm đủ cách “gánh” nước từ nơi khác về để cứu
lúa. Vất vả hơn, nhưng như thế mới giữ được lúa mà ăn” – ông Lẻ nói.
Còn đối với gia đình ông Lường Văn Điện, bản Nà Nhạn 1 (xã Nà Nhạn) thì
vài năm nay 2.000m2 ao gần như phải bỏ không. “Trước nay ao cứ thiếu nước là tôi
lại lấy ở suối Nậm Rốm dẫn sang, nhưng giờ suối ô nhiễm quá không cho nước vào
được. Ao không thể thả các loại cá đem lại giá trị kinh tế, chỉ nuôi mấy con linh tinh
không có thu nhập” – ông Điện bộc bạch.
Cam kết một đằng, làm một nẻo
Trao đổi với ông Lò Văn Toản, Chủ tịch UBND xã Nà Tấu về thực trạng trên,
ông Toản cho biết: Ngay đầu vụ, chính quyền xã đã trực tiếp cho các chủ cơ sở ký cam
kết. Các chủ cơ sở phải chủ động chuẩn bị cho vụ thu hoạch và khắc phục bể chứa, nạo
vét ao chứa nước thải, bã thải. Đồng thời chỉ đạo cán bộ trực tiếp quản lý, giám sát các
cơ sở thực hiện đúng theo bản cam kết với thời gian hoạt động phải đảm bảo.
Tuy nhiên, ông Toản cũng thừa nhận, trên thực tế ao chứa của các cơ sở mới chỉ
giải quyết một phần. Còn lại chủ yếu nước và bã thải vẫn đang được xả trực tiếp ra môi
trường. Hàng năm, chính quyền địa phương vẫn ghi nhận kiến nghị của người dân liên
quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn do các cơ sở này gây ra.
Tiếp cận một cơ sở tại bản Phiêng Ban mới thấy đúng là những cam kết chỉ
nằm trên “giấy”. Đây là cơ sở duy nhất trong xã được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 80
triệu đồng để đầu tư hệ thống bể chứa nước thải theo tiêu chuẩn vào năm 2020.
Song, thời điểm chúng tôi có mặt các bể chứa đều trong trạng thái quá tải.
Nước thải của toàn bộ số dong riềng đang sản xuất tại thời điểm kiểm tra không được
đi theo đường dẫn vào hệ thống bể chứa này. Nó có đường riêng xả trực tiếp xuống
suối Nậm Rốm.
Một cơ sở khác tại bản Tà Cáng mặc dù mới đi vào sản xuất khoảng 1 tháng
nay, song cả 2 ao chứa có diện tích khoảng 1.600m2 đều đã gần đầy bã và nước thải.
Ông Lò Văn Tâm, chủ cơ sở, cho biết: Trung bình mỗi năm, cơ sở chế biến khoảng
2.000 tấn củ dong riềng. Tuy nhiên, diện tích ao chứa chỉ đáp ứng được khoảng 30 40% lượng nước thải.
“Để đầu tư hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh cũng rất khó khăn vì hoạt động
sản xuất dong riềng chỉ theo thời vụ, thời gian sản xuất ngắn, chỉ 2 tháng. Cơ sở
không đủ kinh phí đầu tư nên chỉ đào ao chứa tạm thời” – ông Tâm cho biết.
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“Loay hoay” xử lý
Với sức “nóng” của vấn đề môi trường tại Nà Tấu, được biết, ngày 8/4/2016,
Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Điện Biên) đã ban hành Kế hoạch số 98B về
chuyển hóa địa bàn trọng điểm về môi trường đối với địa phương này. Nhiệm vụ của
kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo
vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, sơ chế dong riềng.
Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương cũng có Hướng dẫn số
1010/STNMT-MT về quy trình xử lý chất thải, nước thải trong sơ chế dong riềng.
Yêu cầu các cơ sở sản xuất phải đảm bảo xây dựng các bể chứa chất thải, nước thải.
Tuy nhiên, theo ông Lò Văn Toản, văn bản hướng dẫn là vậy, còn trên thực tế
rất khó thực hiện. “Để đầu tư hệ thống bể chứa như hướng dẫn phải mất vài trăm
triệu. Các hộ sản xuất ở đây quy mô còn nhỏ lẻ, chưa đủ nguồn lực để đầu tư. Chúng
tôi cũng tính toán là tập hợp họ lại, theo mô hình hợp tác xã nhưng không thống nhất
được giữa các chủ cơ sở” – ông Toản nói.
Về việc kiểm tra, siết chặt các quy định đảm bảo về môi trường đối với các cơ
sở sản xuất, theo ông Toản rất khó thực hiện. Lý do là dong riềng đã trở thành cây
trồng chủ lực được xã xác định mang lại nguồn lợi kinh tế lớn giúp người dân xóa đói
giảm nghèo. Chính vì vậy, việc xử lý “mạnh tay” với các cơ sở sản xuất lại sợ ảnh
hưởng đến “đầu ra” cho người dân.
“Với thẩm quyền của xã, việc xử lý cũng chỉ ở mức nhắc nhở, cùng lắm là phạt
hành chính từ 3 – 5 triệu đồng, không đủ sức răn đe. Không những vậy, mỗi lần
muốn kiểm tra là phải có kế hoạch, thông báo trước. Nên muốn xử lý dứt điểm thì cần
phải có sự hỗ trợ của các ngành chức năng” – ông Toản nói thêm.
Trong khi chính quyền địa phương vẫn mãi “loay hoay” với bài toán môi
trường và kinh tế, thì mỗi năm một mùa, con suối Nậm Rốm vẫn tiếp tục “chuyển
màu”, kéo theo nhiều hệ lụy cho đời sống, sức khỏe của người dân…
Năm 2021, Nà Tấu có 8 cơ sở sơ chế tinh bột dong riềng đang hoạt động.
Trung bình mỗi ngày chế biến từ 120 - 150 tấn củ tươi. Để chế biến 1 tấn củ
thường sử dụng khoảng 3 - 4m³ nước. Tỷ lệ tinh bột thu được chỉ khoảng 15%,
số còn lại (85%) là bã và nước thải.
025. Nam Sơn/ 23 tỉnh, thành đã tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi// Thanh
niên.- Số 309.- Ngày 23/11/2021 - Tr.14
Theo Bộ Y tế, đến ngày 22.11 có 23 tỉnh, thành đã tiêm vắc xin phòng Covid19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi gồm: Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào
Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền
Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Kiên
Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang và Hà Nội. Trong số gần 1,833 triệu liều đã
tiêm cho các cháu trong nhóm tuổi 12 - 17 có 4.329 liều tiêm mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít
nhất 1 liều vắc xin hiện đạt khoảng 20% nhóm dân số từ 12 - 17 tuổi.
TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ
từ 12 - 17 tuổi (từ ngày 27.10 vừa qua). Từ ngày 22 - 28.11, TP.HCM triển khai tiêm
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chủng đợt 2 cho 2 nhóm đối tượng, gồm: tiêm mũi 2 cho trẻ 12 - 17 tuổi sinh sống,
học tập tại TP.HCM và đã tiêm mũi 1 đủ thời gian (kể cả trẻ tiêm mũi 1 tại tỉnh,
thành khác); tiêm mũi 1 cho trẻ 12 - 17 tuổi sống và học tập tại TP.HCM nhưng chưa
tiêm trong đợt 1.
Tại Hà Nội, Sở Y tế cho biết các đơn vị bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ
em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn TP (bao gồm trẻ đi học tại các trường và trẻ không đi
học sinh sống tại Hà Nội). Việc triển khai tiêm theo theo lộ trình hạ dần lứa tuổi với
791.921 trẻ hiện trong danh sách tiêm. Hà Nội triển khai tiêm tại các điểm tiêm
chủng lưu động ở trường học và các điểm lưu động khác của địa phương; tại trạm y tế
và tại bệnh viện (cho trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính ở tim, phổi, hệ thống
tiêu hóa, tiết niệu, máu…).
026. NHÓM PHÓNG VIÊN/ Giải bài toán năng lực sản xuất, cung ứng oxy y tế//
Nhân dân.- Số 24138.- Ngày 27/11/2021 - Tr.7+8
Về tổng thể quy mô cả nước thì hiện nay năng lực cung cấp oxy y tế đáp
ứng đủ nhu cầu để điều trị cho người mắc Covid-19. Tuy nhiên, ngành y tế và
các địa phương cần tính toán, có phương án tăng cường năng lực khi nhu cầu
tăng cao (tăng số người mắc Covid-19) và tình trạng thiếu cục bộ tại một số địa
bàn khó khăn, chưa có đơn vị chuyên cung cấp oxy trên địa bàn.
Nhiều ngày qua, tỉnh Ðiện Biên phải gồng mình ứng phó dịch Covid-19 khi
trên địa bàn có 373 ca bệnh đang được điều trị tại các cơ sở. Một trong những lo lắng
mà ngành y tế địa phương gặp phải là thiếu kinh phí mua hệ thống oxy trong khi
nguồn oxy dự trữ không nhiều; nhà cung cấp oxy trên địa bàn lại không có.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ðiện Biên Phạm Giang Nam cho biết: Trên địa bàn tỉnh
chỉ có hai đơn vị đang sử dụng hệ thống oxy lỏng, là Trung tâm Y tế TP Ðiện Biên
Phủ (nơi đặt Bệnh viện dã chiến Ðiện Biên Phủ) và Bệnh viện đa khoa tỉnh Ðiện
Biên. Ðể đáp ứng nhu cầu điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã
chiến Ðiện Biên Phủ, Trung tâm Y tế TP Ðiện Biên Phủ đã phải hợp đồng thuê một
hệ thống oxy lỏng. Hiện hệ thống oxy hóa lỏng chỉ hoạt động đủ cung cấp oxy phục
vụ cứu chữa cho bệnh nhân tại viện còn, máy tạo oxy là để dự phòng trong trường
hợp oxy hóa lỏng của bệnh viện không cung ứng kịp thời.
Trước tình trạng số bệnh nhân Covid-19 tiếp tục tăng, ngành y tế Ðiện Biên
đang rất lo lắng bởi nếu số ca bệnh tiếp tục tăng thì lượng oxy hóa lỏng hiện có khó
đáp ứng nhu cầu điều trị. Mới đây, Trung tâm Y tế TP Ðiện Biên Phủ đề nghị tỉnh
trang bị thêm hệ thống oxy gồm: một bồn dung tích 10 m3; 200 bình oxy loại 40 lít và
100 bình oxy loại 10 lít. Ngoài ra, để bảo đảm oxy y tế phục vụ điều trị cho bệnh
nhân Covid-19 theo phương châm “Bốn tại chỗ”, Sở Y tế Ðiện Biên đã đề nghị
UBND tỉnh cấp kinh phí (khoảng 33 tỷ đồng) bổ sung hệ thống oxy hoá lỏng cho 13
cơ sở… Tuy nhiên, khả năng sẽ khó đáp ứng như đề xuất.
Tương tự, hệ thống cung ứng oxy y tế tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá chưa đáp
ứng được tình huống có nhiều ca bệnh Covid-19. Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn là cơ
sở y tế khám, chữa bệnh lớn nhất tỉnh hiện mới có một hệ thống oxy y tế trung tâm,
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sử dụng bồn chứa oxy lỏng dung tích 5.600 m3, đây cũng là hệ thống oxy trung tâm
duy nhất của cả tỉnh. Hệ thống cung ứng oxy y tế này có thể đáp ứng cho điều trị cao
nhất 100 bệnh nhân nặng. Nếu số bệnh nhân nặng, phải thở máy vượt hơn 100 người
thì hệ thống cung ứng oxy sẽ không đáp ứng được trong một ngày. Chưa kể, có
những bệnh nhân khác (không phải người mắc Covid-19) cũng cần sử dụng oxy y tế
trong điều trị. Giám đốc bệnh viện Trần Văn Tuyến chia sẻ: Chúng tôi rất lo lắng, do
vậy kiến nghị tỉnh nghiên cứu, tính toán trên tình hình thực tiễn diễn biến dịch để có
giải pháp đầu tư, khắc phục sớm tình trạng này.
Theo thống kê của Sở Y tế Bắc Kạn, ngoài hệ thống oxy y tế trung tâm đặt tại
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thì toàn bộ tám trung tâm y tế huyện, thành phố
chưa có hệ thống oxy y tế trung tâm. Cả tỉnh chỉ có 340 bình khí loại 40 đến 50 lít,
trong đó, 17 chiếc là mượn của nhà cung ứng. Trên địa bàn tỉnh chưa có nhà máy sản
xuất oxy, chưa có cơ sở chiết nạp oxy y tế. Khi chưa có dịch Covid-19, hệ thống này
tạm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng oxy y tế trong khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tuy
nhiên, nếu có nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 thì hệ thống này sẽ quá tải. Theo tính
toán của ngành y tế Bắc Kạn, nếu số ca mắc từ 100 đến dưới 1.000 người (cấp độ 2)
thì hệ thống có thể đáp ứng đủ trong một ngày, trừ Trung tâm Y tế các huyện Na Rì,
Chợ Mới và TP Bắc Kạn. Nếu vượt trên con số 1.000 người mắc (cấp độ 3) thì Bắc
Kạn sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu... Ðáng chú ý, việc cung ứng oxy y tế, thiết bị y tế
cho các cơ sở y tế trên địa bàn chủ yếu do các doanh nghiệp tại Thái Nguyên, Hà Nội
vận chuyển, cung ứng. Nếu xảy ra ách tắc giao thông sẽ có thể làm “đứt” nguồn cung
cấp oxy y tế lên địa bàn, nhất là ở các huyện vùng sâu, vùng xa.
Dịch Covid-19 cũng đang diễn biến phức tạp trở lại tại tỉnh Trà Vinh với số ca
dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tăng cao. Mặc dù chưa xảy ra tình
trạng thiếu hụt oxy y tế phục vụ công tác điều trị, nhưng theo Giám đốc Sở Y tế Trà
Vinh Kiên Sóc Kha, hiện trong tỉnh không có cơ sở sản xuất oxy y tế, mà phải phụ
thuộc vào nguồn từ một đơn vị sản xuất, cung ứng ở TP Cần Thơ. Tuy nhiên, với bảy
bệnh viện dã chiến và ba cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 đang hoạt động
và chuẩn bị thành lập tám cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ, không có
triệu chứng nữa thì nhu cầu oxy y tế sẽ tiếp tục tăng cao.
Tới đây, Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Tiểu Cần, Bệnh viện đa khoa huyện
Trà Cú có hệ thống cung cấp oxy hóa lỏng và 106/106 trạm y tế lưu động xã, phường,
thị trấn bảo đảm cung cấp 5 đến 10 m3 oxy hóa lỏng điều trị kịp thời bệnh nhân mắc
Covid-19.
Từ kinh nghiệm “xương máu” trong chống dịch vừa qua, Chánh Văn phòng
Quận ủy quận 3 (TP Hồ Chí Minh) Lê Minh Tuấn Anh cho biết, trong lúc cao điểm
của dịch Covid-19, việc thiếu oxy thường xảy ra khi số ca bệnh nhân chuyển nặng rất
nhiều. Tuy nhiên, khi thành phố lập trạm y tế lưu động, lực lượng bác sĩ tại trạm đã
chủ động trong việc cấp thuốc, cấp bình oxy cho người bệnh có dấu hiệu chuyển
nặng, nên việc F0 không tiếp cận được oxy y tế đã được khắc phục. Hiện, trên địa
bàn quận 3 có hẳn trạm cung cấp oxy y tế cho 12 phường của quận nên việc thiếu hụt
bình oxy đã được giải quyết. Mới đây Sở Y tế kiến nghị UBND thành phố Hồ Chí
Minh chỉ đạo các cơ sở sản xuất và kinh doanh khí oxy phải cung cấp kết quả kiểm
nghiệm khí oxy y tế cho các cơ sở sử dụng khí y tế.
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Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy có sự phân bố không đều giữa các tỉnh,
các vùng, miền về sản xuất, cung ứng oxy y tế, thiếu ở các tỉnh, khu vực Tây Bắc,
đồng bằng sông Cửu Long, trong khi tập trung nhiều ở các tỉnh thành phố lớn như TP
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Ðồng Nai… Do vậy, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh
cần hoàn thiện ngay tổ công tác, rà soát hệ thống sản xuất cung ứng oxy trên địa bàn,
lên kịch bản ứng phó phù hợp.
Với nhu cầu sử dụng oxy y tế tăng cao trong một số thời điểm, các doanh
nghiệp cũng đã tăng công suất sản xuất, cung ứng và bổ sung thêm một số doanh
nghiệp tham gia cung ứng. Tổng công suất sản xuất, cung ứng trên cả nước trung
bình hiện tại đạt khoảng 1.185 tấn oxy lỏng/ ngày, tương đương khoảng 920.745 m 3
khí/ ngày. Lượng oxy này đáp ứng tình huống điều trị cho khoảng 300 nghìn bệnh
nhân Covid-19 trong một thời điểm. Ngoài ra, các đơn vị cam kết sẽ nâng thêm 50%
đến 100% công suất khi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 phát lệnh
trong tình trạng khẩn cấp.
Thực tế chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thời gian qua cho thấy, nhu cầu về
oxy y tế chỉ chiếm một phần không lớn so với lượng oxy cung cấp cho các lĩnh vực
ngành nghề khác. Năng lực sản xuất oxy y tế tại Việt Nam đủ đáp ứng trong tình
huống dịch bệnh tăng cao. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng và lưu thông, vận chuyển cung
ứng là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm oxy y tế phục vụ điều trị bệnh
nhân Covid-19, đợt dịch lần thứ tư vừa qua, trong một vài tình huống cụ thể vẫn xảy
ra tình huống thiếu oxy y tế cục bộ.
Bộ Y tế đã ban hành đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế
cho các cơ sở điều trị Covid-19 để các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng và làm
việc với các nhà sản xuất, cung cấp có phương án chuẩn bị sẵn sàng cho từng kịch
bản số ca bệnh mắc Covid-19 tăng cao, dự phòng bảo đảm oxy y tế tại các cơ sở y tế.
Bộ Y tế đã làm việc với Hiệp hội khí công nghiệp châu Á tại Việt Nam, Hiệp hội
Thép Việt Nam, Bộ Quốc phòng và các nhà sản xuất, cung ứng chuẩn bị sẵn sàng
phương án chuyển đổi oxy sử dụng trong các ngành công nghiệp khác sang oxy y tế.
Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyển đổi các chai chứa khí nito,
argon, oxy công nghiệp, khí nén sang chai chứa khí oxy y tế để dự phòng biện pháp
chuẩn bị tăng cường số lượng chai chứa khí oxy y tế phục vụ phòng, chống dịch.
Bộ Y tế đã thành lập Tổ công tác điều phối oxy y tế và Tổ công tác điều phối
máy thở điều trị người bệnh Covid-19 để điều phối máy thở, máy thở oxy dòng cao
và cung ứng oxy y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, các đơn vị và địa phương cần
nắm bắt và triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ,
Bộ Y tế, Tổ điều phối oxy y tế toàn quốc. Ðó là Nghị quyết 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Quyết định số 4308/QÐ-BYT ngày 07/9/2021
của Bộ Y tế về việc Phê duyệt đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y
tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19.
Ðáng chú ý, các đơn vị, địa phương cần lưu ý ba nội dung, giải pháp chính.
Thứ nhất, lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu oxy trong kịch bản số ca nhiễm Covid-19
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tăng cao. Các địa phương cần thành lập ban chỉ đạo điều phối, cung ứng oxy y tế tại
địa phương do một Phó chủ tịch UBND làm trưởng ban chỉ đạo; khảo sát hiện trạng
hạ tầng oxy y tế tại tất cả các cơ sở y tế, xây dựng các kịch bản, tình huống ca mắc
theo từng cấp độ dịch; tính toán, dự báo nhu cầu oxy của từng cơ sở theo khả năng
thu dung điều trị, tổng hợp nhu cầu oxy tổng thể của địa phương theo từng kịch bản
số ca mắc.
Thứ hai, tăng cường khả năng lưu trữ và tiếp cận oxy tại các cơ sở thu dung
điều trị. Từ kế hoạch, kịch bản số ca mắc trên địa bàn, xây dựng kế hoạch nâng cấp,
bổ sung hệ thống oxy cho từng cơ sở theo các diễn biến kịch bản; tập trung kinh phí
của địa phương, tận dụng cơ hội tài trợ của các nhà tài trợ để xây dựng hệ thống oxy
lỏng cho các cơ sở thu dung điều trị có thể tiếp cận nguồn oxy lỏng; trang bị máy tạo
oxy, bình dự phòng cho những bệnh viện nằm xa các trạm nạp.
Thứ ba, tăng cường khả năng lưu trữ, sử dụng oxy tại các bệnh viện. Chuẩn bị
phương án cung cấp, lưu chuyển oxy cho các cơ sở thu dung điều trị, nhất là xây
dựng phương án cung cấp với kịch bản xấu nhất cấp 4 (nguy cơ rất cao).
027. HÀ LINH/ Điện Biên trở thành “điểm nóng” dịch bệnh: Chuyển trạng thái
để hoàn thành “mục tiêu kép”// Giáo dục và thời đại.- Số 266.- Ngày 6/11/2021 Tr.7
Với 1 xã vùng đỏ và 2 xã vùng vàng, số ca F0 tăng nhanh mỗi ngày, huyện
Điện Biên (tỉnh Điện Biên) trở thành “điểm nóng” về dịch Covid-19. Ngành Giáo
dục địa phương này đang từng bước linh hoạt ứng phó để đảm bảo “mục tiêu kép”.
Hơn 10.000 học sinh chuyển trạng thái học
Tính đến 12 giờ, ngày 4/11, Điện Biên ghi nhận 55 ca bệnh Covid-19, trong đó
có 12 học sinh. Tất cả đều liên quan đến các ổ dịch được phát hiện trước đó.
Để đảm bảo công tác khoanh vùng, khống chế dịch, Điện Biên đã quyết định
cho dừng học trực tiếp tại 8 xã trên địa bàn, với tổng số hơn 10.000 học sinh các cấp.
Trong đó có 25 trường mầm non, tiểu học, THCS với trên 9.000 học sinh; bậc THPT
có 2 trường, hơn 1.000 học sinh.
Ông Đặng Quang Huy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Điện Biên cho biết: 8 xã
bao gồm: Mường Lói, Phu Luông, Mường Nhà, Na Tông, Núa Ngam, Hẹ Muông,
Pom Lót, Noong Hẹt đều ghi nhận F0 hoặc có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.
Liên quan các F0 là học sinh ở Na Tông, Mường Nhà, lực lượng chức năng đã
truy vết có trên 200 F1. Với 2 F0 là học sinh Trường THPT huyện Điện Biên qua truy
vết, xác định có 63 F1 (21 giáo viên và 42 học sinh).
Toàn bộ giáo viên và học sinh được đưa vào các khu cách ly tập trung ở Na
Tông, Mường Nhà và Pom Lót. Công tác test nhanh, sàng lọc cũng được ưu tiên thực
hiện đối với học sinh các trường có học sinh là F0.
Theo ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, để đảm bảo tâm lý,
sức khỏe học sinh, nhất là lứa tuổi mầm non đang cách ly, địa phương đã bố trí lực
lượng, cho phép bố hoặc mẹ ở cùng, hỗ trợ thầy, cô giáo chăm sóc các cháu.
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Dừng đến trường nhưng không dừng học
Với phương châm “Dừng đến trường nhưng không dừng học”, ngành Giáo dục
đã chỉ đạo Ban giám hiệu các trường trong 8 xã chuyển trạng thái dạy và học, để đảm
bảo chương trình, thời lượng học tập cho học sinh.
“Đối với những học sinh đủ điều kiện sẽ tổ chức học trực tuyến. Còn học sinh
vùng khó, nhà ở các bản không có điện, Internet, thiết bị…, Ban giám hiệu các trường
chủ động chỉ đạo giáo viên phát phiếu, giao bài, hướng dẫn học sinh tự học” – ông
Huy cho hay.
Cũng theo ông Huy, ngành chỉ đạo riêng cấp học mầm non không tổ chức dạy
học trực tuyến. Giáo viên chủ động liên hệ, phối hợp với gia đình hướng dẫn phụ
huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà.
Bà Lò Thị Thắm, thôn 7, xã Pom Lót có 2 cháu đang học mầm non phải nghỉ vì
dịch. “Lúc đầu cũng lo vì người lớn trong nhà phải đi làm hết, có mình tôi không biết
chăm lo, dạy dỗ các cháu như như nào. Nhưng hôm nay cô giáo gọi điện, hướng dẫn
tổ chức cho các cháu chơi, vệ sinh phòng dịch tại nhà… nên cũng yên tâm hơn”, bà
Thắm chia sẻ.
Đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã còn lại vẫn tổ chức dạy học trực
tiếp. Tuy nhiên, ngành chỉ đạo triển khai tổ chức, siết chặt toàn bộ các quy định
phòng chống dịch; nhất là quy định 5K của Bộ Y tế và vệ sinh phòng dịch cho cán
bộ, giáo viên, học sinh.
Các nhà trường cũng được yêu cầu thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình
sức khỏe cán bộ, giáo viên, học sinh và diễn biến dịch bệnh để có phương án xử lý,
chỉ đạo kịp thời.
Không áp lực về khung kiến thức
Dừng đến trường, nhiều người lo ngại việc học gián đoạn, lượng kiến thức con
em mình tiếp thu sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông Đặng Quang Huy cho rằng, đây
không phải vấn đề đáng lo.
Ông Huy cho biết: Do có sự chủ động “thời gian vàng” học trực tiếp từ đầu
năm đến nay, nên khung kiến thức, thời lượng đã truyền đạt cho học sinh đều đi trước
chương trình của Bộ GD&ĐT từ 1 - 2 tuần học.
Tính chung toàn huyện, đến nay cấp tiểu học đã thực hiện dạy tiến độ tuần 11
(tức là nhanh hơn 2 tuần so với thời lượng chung); cấp THCS nhanh hơn 1 tuần. “Vì
thế, nếu dịch bệnh trên địa bàn được khoanh vùng, khống chế trong khoảng 2 tuần thì
thời lượng học tập chung của học sinh không bị ảnh hưởng nhiều” – ông Huy nói.
Đơn cử tại Trường Tiểu học Núa Ngam, theo cô Bùi Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng
nhà trường, từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai tăng tiết. Vì
thế, học sinh nhà trường đang học sớm hơn khung chương trình của Bộ gần 2 tuần.
“Các năm trước, buổi sáng hơn 10 giờ là tan học. Nhưng từ đầu năm đến nay
khoảng gần 11 giờ cô và trò mới nghỉ. Như vậy vừa đẩy nhanh được chương trình mà
tan học vẫn không quá muộn. Cả cô và trò đều không áp lực” – cô Hằng chia sẻ.
33

Cũng theo cô Hằng, nghỉ học chống dịch, nhà trường đã sẵn sàng phương án tổ
chức dạy học nên không bị động. “Với học sinh trung tâm xã và vùng thuận lợi, đảm
bảo các điều kiện về thiết bị, mạng Internet… chúng tôi tổ chức học trực tuyến và
giao bài, hướng dẫn trên nhóm Zalo được lập giữa phụ huynh với giáo viên. Riêng
vùng khó, nhà trường đã có kinh nghiệm thực hiện giao bài từ năm học trước” – cô
Hằng nói.
Được biết, ngay từ đầu năm học, ngành Giáo dục Điện Biên đã xây dựng
kịch bản chi tiết và chỉ đạo về công tác phòng chống, ứng phó dịch. Trong đó,
kịch bản thứ 4 hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức dạy học sau khi địa phương trở
lại trạng thái bình thường mới. Theo ông Đặng Quang Huy, phòng có kế hoạch
chỉ đạo các trường bổ sung kiến thức cho học sinh ngay khi việc học tập trở lại
bình thường. Trong đó, sẽ linh hoạt bố trí lịch học của học sinh, thời khoá biểu
của giáo viên phù hợp tình hình cụ thể. Mục tiêu là sử dụng tối đa quỹ thời gian
trong ngày để vừa dạy kiến thức mới vừa ôn tập, củng cố kiến thức trong thời
gian không học trực tiếp cho học sinh.
028. Lê Lan/ Chống dịch và dạy học linh hoạt ở vùng biên giới Điện Biên// Nhân
dân.- Số 24122.- Ngày 11/11/2021 - Tr.5
Sau những ngày liên tiếp ghi nhận hàng chục ca mắc mới Covid-19 trong
cộng đồng, nhiều xã vùng giáp biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa phận huyện
Điện Biên (tỉnh Điện Biên) nhanh chóng chuyển đổi phương pháp, thích ứng
phòng, chống dịch trong tình hình mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện
Biên chỉ đạo các trường trong vùng dịch chủ động chuyển từ hình thức học trực
tiếp sang trực tuyến bảo đảm “mục tiêu kép” xuyên suốt trong năm học.
Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên, đến 12
giờ ngày 9/11, toàn huyện Điện Biên đã ghi nhận hơn 100 ca bệnh dương tính với
Covid-19; trong đó, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số các xã biên giới gồm: Na
Tông, Mường Nhà, Pom Lót, Na Ư, Sam Mứn, Noong Hẹt, Hẹ Muông. Trong số hơn
100 ca mắc mới được phát hiện có 32 học sinh, giáo viên. Cụ thể, khối mầm non có 8
học sinh; trung học cơ sở có 14 học sinh; tiểu học 9 học sinh và 1 giáo viên Trường
mầm non Mường Nhà. Tổng số F1 là giáo viên, học sinh liên quan các F0 trong toàn
huyện Điện Biên hiện đã xác định có 833 trường hợp; riêng học sinh là 722, giáo viên
111. Đáng lo ngại, dịch bệnh tại huyện Điện Biên có xu hướng diễn biến phức tạp
dần. Kể từ sau ngày 1/11 khi phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với Covid-19
thì những ngày sau, mỗi ngày đều ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm mới, trong đó
nhiều ca được phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng.
Chủ động ứng phó diễn biến dịch, từ ngày 3/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Điện Biên quyết định dừng học trực tiếp tại 25 trường (mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở) với tổng số 9.494 học sinh; 40 trường ở các xã chưa có dịch tiếp tục
học trực tiếp, song phải bảo đảm các quy định phòng, chống dịch. Trưởng phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đặng Quang Huy cho biết: Ngày 3/11 toàn
huyện mới có gần chục học sinh, giáo viên được khẳng định dương tính với Covid19, tập trung ở ba xã biên giới: Na Tông, Mường Nhà, Pom Lót, cho nên 25 trường ở
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các xã này và mấy xã lân cận dừng học trực tiếp để chuyển sang học trực tuyến. Tuy
nhiên, theo dõi diễn biến dịch thấy rằng dịch lan rộng đến tám xã và liên quan nhiều
F1 tại các xã khác, cho nên từ ngày 8/11 Phòng đã quyết định dừng học trực tiếp tại
100% số trường trong toàn huyện, với tổng số 65 trường, hơn 24 nghìn học sinh.
Với phương châm “ở nhà nhưng không dừng học”, bám sát chỉ đạo của Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện, ngay khi chuyển sang học trực tuyến, Ban Giám hiệu
Trường tiểu học Thanh Xương (xã Thanh Xương, huyện Điện Biên) đã yêu cầu giáo
viên chủ nhiệm thông tin đến phụ huynh học sinh giờ học mỗi ngày để phụ huynh
phối hợp, hỗ trợ con em trong thời gian dừng học ở trường. Cô Đỗ Thị Thọ, Hiệu
trưởng Trường tiểu học Thanh Xương, cho biết: Ngày 3/11 nhận thông tin trường có
1 học sinh là F1 phải đi cách ly tập trung, Ban Giám hiệu quyết định dừng học trực
tiếp tại lớp có em học sinh là F1; còn các lớp khác vẫn học bình thường. Nhưng từ
ngày 8/11 dừng học theo chỉ đạo của Phòng thì giáo viên nhà trường chủ động
chuyển hình thức dạy trực tuyến. Với học sinh có máy móc, trang thiết bị thì việc học
trực tuyến khá thuận lợi, vì giáo viên và cả học sinh đã có thời gian được làm quen
trong năm học trước. Tuy nhiên, với gần 20% học sinh trong trường chưa có trang
thiết bị vì hoàn cảnh khó khăn thì việc học trực tuyến không thực hiện được, do vậy,
giáo viên chủ nhiệm phải lập phiếu bài gửi cha mẹ học sinh và hướng dẫn phụ huynh
giao bài cho con em mỗi ngày.
Ở các xã vùng biên, như: Pu Luông, Thanh Chăn và hai xã đang thuộc tâm dịch
là Mường Nhà, Na Tông việc học trực tuyến khó khăn hơn rất nhiều. Vì hiện còn
nhiều bản trong vùng dịch chưa có điện; nhiều học sinh là con em hộ nghèo không có
máy tính, điện thoại thông minh, gia đình các em lại ở xa trường. Chính vì thế gánh
nặng học tập lúc này dồn trên vai các thầy, cô giáo. Song vì trách nhiệm, tình yêu
dành cho học trò và theo đúng quan điểm chỉ đạo của ngành, cấp ủy, chính quyền địa
phương là “dù học sinh ở nhà nhưng không dừng học” nên giáo viên vùng dịch đã
chủ động khắc phục trong khả năng cao nhất. Là giáo viên ở vùng tâm dịch xã Na
Tông, những ngày qua, cô Lường Thị Thiết, giáo viên Trường tiểu học số 2 Na Tông
bận bịu hơn với việc chuẩn bị phiếu bài gửi hơn 30 học sinh các điểm bản. Cô Thiết
tâm sự: Dừng học trực tiếp song vì địa bàn chưa có điện nên giáo viên không dạy trực
tuyến được. Để bảo đảm lượng kiến thức cho học sinh; đồng thời giữ mối liên hệ
thường xuyên với học sinh trong thời gian dừng học trực tiếp, hằng ngày em chuẩn bị
phiếu bài rồi đem về từng bản cho học sinh. Với học sinh ở bản xa, cách trường hơn
chục cây số thì em phát nhiều phiếu hơn rồi hằng ngày gọi điện thoại trao đổi với phụ
huynh, nhờ phụ huynh nhắc các em ôn bài. Làm theo cách đó, học sinh của em dù
không đến trường nhưng không dừng học…
Đề cập khó khăn với mỗi thầy, cô giáo, khó khăn với học sinh huyện Điện Biên
trong những ngày này, ông Đặng Quang Huy giãi bày: Nhiều khó khăn không thể kể
hết, bởi toàn huyện có gần 50% học sinh ở vùng chưa có điện, con hộ nghèo, hoàn
cảnh khó khăn không có trang thiết bị học trực tuyến cho nên hầu hết giáo viên phải
đồng thời hướng dẫn học sinh học tập theo hai cách là học trực tuyến và giao bài. Vất
vả hơn nhưng các thầy, cô giáo đều nỗ lực khắc phục để học sinh không vì dừng học
trực tuyến mà xao nhãng việc học.
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Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Cù Huy Hoàn cho biết,
tới đây dịch có thể diễn biến phức tạp hơn thì có lẽ thêm nhiều địa phương, nhiều
trường phải chuyển hình thức học. Theo đúng quy định phân vùng cấp độ dịch của
Bộ Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã xây dựng 4 kịch bản dạy và học theo 4
cấp độ: Trạng thái bình thường; giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg; giãn cách theo
Chỉ thị 16/CT-TTg và kịch bản 4 là địa phương chuyển sang trạng thái bình thường
mới sau giãn cách. Trong mỗi kịch bản cụ thể, Sở có hướng dẫn dạy, học cụ thể đối
với từng cấp, từng bậc cùng với đó là yêu cầu tuân thủ quy định 5K, quy định phòng,
chống dịch đối với Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và học sinh.
029. NGUYỄN THỊ BÍCH HỢP/ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh// Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” Làm
mới cách dạy sử// Quân đội nhân dân.- Số 21756.- Ngày 01/11/2021 - Tr. 2
Sinh ra ở mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ, Nhà giáo Ưu tú Vũ Thị Tố
Loan, Trường THPT Lương Thế Vinh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
tưởng rằng sẽ có nhiều đất “dụng võ”, đưa những kiến thức môn Lịch sử vào
nhiều hoạt động sáng tạo trong dạy học, góp phần “gieo hạt giống” trên mảnh
đất vùng cao. Thế nhưng, việc học sinh coi nhẹ, không thích học môn Lịch sử
chính là nỗi buồn và trăn trở cho những giáo viên dạy bộ môn này.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô Tố Loan đi đến quyết định phải đổi mới cách dạy
môn Lịch sử để các em, những người con sinh ra và lớn lên trên quê hương diễn ra
Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, hiểu hơn về mảnh đất Điện Biên anh hùng, cũng
như yêu thích môn Lịch sử.
Tuy nhiên, công việc ấy không hề thuận lợi. Những tìm tòi, ứng dụng công
nghệ thông tin vào giảng dạy của cô lúc đầu còn khiến một số người e ngại. Việc sử
dụng công nghệ là điều còn xa lạ với nhiều giáo viên vùng cao, nhất là với môn Lịch
sử. Tuy không nói ra nhưng nhiều người có suy nghĩ, đây là môn học chỉ cần học
thuộc, không nhất thiết phải đầu tư nhiều công sức đến thế. Nhiều giáo viên không
ủng hộ, thậm chí còn bàn ra tán vào. Không nản chí, cô Tố Loan kiên trì dạy các em
theo cách thức hiện đại với tất cả tâm huyết và kinh nghiệm mà mình tiếp thu, sáng
tạo. Sau một thời gian, hiểu rõ những việc cô làm; những hoạt động trải nghiệm sáng
tạo, đổi mới cách dạy môn Lịch sử vì học sinh, vì tập thể, Ban giám hiệu, Công đoàn
trường đã hết sức quan tâm, hỗ trợ; các thầy giáo, cô giáo khác cũng dần ủng hộ, chia
sẻ và học tập cách làm của cô. Những sáng kiến của cô không chỉ mang lại hiệu quả
trong việc giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường, mà còn được phổ biến rộng rãi trong
toàn ngành giáo dục.
Cô giáo Tố Loan đã đề xuất 8 sáng kiến kinh nghiệm (6 sáng kiến cấp cơ sở, 2
sáng kiến cấp tỉnh) thiết thực trong công tác dạy học và được Hội đồng Khoa học nhà
trường, Hội đồng Khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đánh giá cao, tiêu
biểu như: Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử lớp 12; Sa
bàn diễn biến Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950; Tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ
Chí Minh trong dạy học Lịch sử; Hình thành hành vi ứng xử văn hóa cho mỗi người
dân ở các điểm du lịch tại TP Điên Biên Phủ; Sử dụng ứng dụng web Powtoon làm
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video nâng cao hiệu quả dạy và học môn Sử-Địa... Hai lần thi giáo viên dạy giỏi cấp
tỉnh, cô đã đoạt một giải nhất, một giải xuất sắc. Với cuộc thi Thiết kế bài giảng điện
tử E-learning, cô đoạt 2 giải nhất, 2 giải nhì. Thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp
tỉnh, cô được 1 giải nhì, 1 giải ba cấp tỉnh, 1 giải khuyến khích cấp quốc gia... Những
cống hiến của cô Tố Loan đã được ghi nhận, khuyến khích qua những danh hiệu mà
cô đạt được: Nhiều năm là Công đoàn viên xuất sắc; 7 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi
đua cấp cơ sở, 1 năm đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ; bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên. Đặc biệt, năm 2021, cô giáo Tố Loan là
một trong 14 nhà giáo của tỉnh Điện Biên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu
Nhà giáo Ưu tú.
Cô giáo Loan chỉ là một trong rất nhiều tấm gương đổi mới, sáng tạo được nhà
trường, công đoàn ngành giáo dục luôn đứng bên khuyến khích và bảo vệ cán bộ
năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây cũng chính là tinh thần của Công đoàn
ngành giáo dục Việt Nam trong khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột
phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập
trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù
hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh
mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.
Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, bảo vệ quyền lợi cho người lao
động, Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam không chỉ triển khai đồng bộ, hiệu quả
các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành, mà còn phối hợp tham mưu
với cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia góp ý, xây dựng chế độ
chính sách tiền lương, khen thưởng... trong ngành phù hợp với địa phương, đơn vị.
Đặc biệt, các chế độ, chính sách mới được ban hành, kịp thời nắm bắt ý kiến phản
hồi, tình hình đời sống của ý cán bộ, nhà giáo, người lao động để có giải pháp hỗ trợ
kịp thời; khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết
sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ.
030. HÀ LINH/ Xóa “ bản trắng” trên cao nguyên đá xám// Giáo dục và Thời
đại.- Số 264.- Ngày 4/11/2021 - Tr.8
Đã vài lần gia đình tìm cách xin cho cô Phương về thành phố sau mỗi bước
ngoặt và biến cố xảy đến trong cuộc sống. Song nỗi da diết về ánh mắt trong veo
của bọn trẻ sau những phiến đá tai mèo xám xịt khiến cô không đành lòng…
“Bản trắng” mầm non
Trong kí ức của ông Thào A Páo, người có uy tín ở thôn Tà Chinh, xã Tả Sìn
Thàng, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên), hình ảnh về cô giáo Trần Thị Phương cho
đến giờ vẫn đầy thân thương và cảm mến.
“Cô giáo Phương là người đầu tiên gây dựng lên lớp học mầm non ở đây. Cũng là
người đầu tiên giúp bà con Tà Chinh thay đổi tư duy cho con đến lớp. Cô giáo ăn cơm
ngô với đồng bào, nói tiếng nói của đồng bào nên là con của bản rồi” – ông Páo nói.
Rồi ông Kể, ở bản Tà Chinh – nơi đa phần diện tích đất là những triền đá tai
mèo xám xịt. Bởi vậy mà, bà con người Mông sinh sống ở đây bao đời chỉ biết “chọc
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lỗ tra hạt”. Bọn trẻ như cây thông ở rừng, sinh ra rồi thì tự chơi, tự ngủ, đói tự tìm cái
ăn mà lớn lên. Ông bảo, gia đình nào tiến bộ lắm thì cũng chỉ cho con tầm 6, 7 tuổi
vào học lớp 1, chứ bọn nhỏ học hành gì mà cho đến lớp.
Từ ngày cô Phương về, lớp học đơn sơ dựng lên giữa bản luôn là nơi thu hút
bọn trẻ trong vùng. Những ngày đầu chỉ có vỏn vẹn 20 trẻ 5 tuổi, dần thêm vài đứa 3
tuổi. Rồi đến giữa năm học thì trong nhà có anh, có em cứ dưới 5 tuổi là chúng kéo
nhau đến lớp cô Phương. Kể từ đó đến nay, tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp đúng độ tuổi ở
Tà Chinh luôn đảm bảo. Điểm trường cũng đã được đầu tư khang trang hơn.
“Ngày tôi đến Tà Chinh nhận nhiệm vụ là năm 2003, khi vừa ra trường. Biết
lên vùng cao sẽ vất vả, nhưng vào đến nơi, tận mắt chứng kiến thì tôi vẫn thật sự sốc.
Cơ sở lớp học không có bất cứ thứ gì. Cả bản nhìn quanh chỉ thấy rải rác vài nóc nhà
hoang hoải giữa mênh mông đá tai mèo. Chỉ một thân gái, lại còn quá trẻ, tôi không
biết phải bắt đầu từ đâu nữa” – cô giáo Trần Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm
non Tủa Thàng số 2 (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) nhớ lại.
Vì đi theo chương trình xóa “bản trắng”, nên một mình cô Phương được giao
phụ trách một bản. Dù quyết định chính thức từ 1/9, nhưng cô phải vào trước mấy
ngày để có sự chuẩn bị.
“Lớp học được bố trí mượn tạm từ gian bếp của trường tiểu học có sẵn. Khi tôi
vừa bước vào, cả phòng đen kịt vì màn hóng bám khắp trần và vách nhà. Để đồ gọn 1
góc, tôi bắt tay ngay vào lau dọn, rồi xin vôi về quét tường. Phải quét tới 3 lần, tường
mới sáng lên được” – cô Phương kể.
Có lớp học, cô Phương bắt đầu cuộc hành trình đi tìm học sinh. Không thuộc
địa bàn, không biết tiếng, cô nhờ cậu học sinh tiểu học đi cùng để kết nối. Đến từng
nhà rà soát xem có con em trong độ tuổi thì vận động ra lớp. Cô Phương cũng tranh
thủ nhặt vỏ, nắp chai nhựa, lon nước ngọt, hoặc thanh tre, gỗ vụn… để về tự làm đồ
dùng dạy học.
Những đứa trẻ đầu tiên tới lớp với “mắt tròn mắt dẹt”. Chúng chăm chú, rồi
hứng thú nhìn đồ chơi, vật dụng, hình thù mà cô Phương trang trí trong lớp. Cứ thế
qua mỗi ngày, học sinh đông dần lên. Cho tới khi được 30 trẻ thì cô không dám nhận,
để đảm bảo công tác giảng dạy, chăm sóc các con được chu đáo.
6 lần mang thai, chỉ 2 lần được làm mẹ
Gần 20 năm công tác tại vùng đất cao nguyên đá Tủa Chùa, cô Phương không
nhớ hết những kỉ niệm ghi dấu khắp các địa bàn khó khăn, như: Tả Sìn Thàng, Xá
Nhè, Tủa Thàng. Có những kỉ niệm, mãi trở thành nỗi khắc khoải mang theo suốt
hành trình.
“Sau 3 năm công tác thì tôi lập gia đình. Anh dạy cùng địa bàn với tôi, nhưng ở
cấp THCS nên ở trung tâm. Chúng tôi nhận tin vui có bầu bé đầu lòng chỉ sau ngày
cưới một thời gian ngắn. 5 tháng sau 2 vợ chồng lại khóc hết nước mắt vì tôi bị “dọa”
sảy. Cơ địa tôi yếu, mà trên này đi lại thì cực quá” – cô Phương tâm sự.
Rồi cô kể, lần “dọa” đó, cô phải về TP Điện Biên Phủ điều trị hơn 1 tháng.
Suốt thời gian ở viện, cô phải nằm “treo chân”, uống không biết bao nhiêu thứ thuốc
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vào người để giữ con. Yêu cầu công việc không thể nghỉ lâu, cô Phương phải quay lại
trường với sự hỗ trợ của gia đình.
Vừa đi dạy, vừa lo nơm nớp. Cố gắng gìn giữ, đến tháng thứ 8 em bé chào đời.
Cũng vì sinh non, em bé có sức đề kháng yếu nên thường xuyên đau ốm khiến cô
giáo trẻ lần đầu làm mẹ hết sức vất vả.
“Trên này thời tiết khắc nghiệt lắm. Mùa đông lạnh thấu xương, người lớn như
tôi còn phải khó khăn lắm mới làm quen được nữa là trẻ con. Bà nội thương cháu nên
đón về nuôi cho tới năm cháu 10 tuổi. Rồi tôi cũng chuyển công tác, kể từ đó nhà 3
người thì sống cảnh mỗi người một nơi” – cô Phương cho hay.
Rồi như có thứ gì đó ứ nghẹn, cô Phương tạm dừng câu chuyện trong vài phút
rồi mới tiếp lời: “Sau khi sinh cháu đầu, tôi có bầu thêm 5 lần nữa, mà tới 4 lần
không có duyên để giữ con lại với mình. Hai lần giữ được con thì cũng vất vả lên
xuống. Người ta mang bầu 9 tháng 10 ngày, còn tôi cả 2 đứa chỉ được 8 tháng 10
ngày, nên yếu và thiệt thòi đủ thứ” – cô Phương xót xa.
Ở lại vì nỗi nhớ “đặc biệt”
Thương cô Phương vất vả, lại khó khăn chuyện con cái, đã vài lần gia đình tìm
cách xin cho về thành phố sau mỗi bước ngoặt và biến cố xảy đến trong cuộc sống.
Song nỗi da diết về ánh mắt trong veo của bọn trẻ sau những phiến đá tai mèo xám
xịt khiến cô giáo Phương không đành lòng rời xa.
“Nhà tôi từ bố mẹ, cô, chú và các bác ai cũng khuyên về gần. Lần cao điểm
nhất là khi tôi về Điện Biên học. Mọi người bảo học xong thì đừng quay lại đó nữa.
Nhưng tôi một mực phải quay lại. Bố mẹ tôi bảo, thế thì đừng hối hận. Và cho đến
giờ tôi vẫn không hề hối hận” – cô Phương bộc bạch.
Cô Phương bảo, suốt 3 tháng đầu tiên đi làm, ngày nào cô cũng đau đáu nỗi
nhớ nhà, bố mẹ và mọi người. Trong những ngày đó, không ít lần có ý định bỏ về.
Nhưng khi đã trải qua thời điểm đó, thì không còn ý định bỏ nghề nữa. Giờ đây trong
cô luôn có một nỗi nhớ đặc biệt với bọn trẻ vùng cao.
“Cũng đúng thời gian tôi đi học ở Điện Biên, có một điều thật lạ là tôi không
thấy nhớ nhà hay người thân nữa. Trong tâm trí lúc nào cũng khắc khoải ánh mắt
trong veo của bọn trẻ ở bản. Nhớ mùi ngai ngái của bọn chúng. Có lẽ đó là động lực
thôi thúc tôi quay lại” – cô Phương giãi bày.
Kể từ đó, cứ mỗi lần cô gặp chuyện buồn, nhất là về con cái, cả gia đình lại
khuyên can với đủ lý do. Nhưng nỗi nhớ “đặc biệt” về những đứa trẻ nơi cao nguyên
“đá xám” cứ đeo bám, khiến cô mãi khắc khoải. Không đành lòng rời xa, cô bảo “Giờ
thì vợ chồng tôi đã làm nhà, đón các con lên đây học tập, nghĩa là xác định ở lại, gắn
bó với nơi này luôn rồi”.
Cho đến tận bây giờ, khi đã giữ vai trò là một nhà quản lý, song đôi lúc cô
Phương vẫn “xin” giáo viên để được “đổi vai” làm cô giáo. Tận tay chăm sóc cho bọn
trẻ, từ việc cho ăn, vệ sinh tay chân, tổ chức hoạt động vui chơi, trải nghiệm... “Chính
những lúc đó là thời điểm tôi hạnh phúc nhất, có thể quên hết mọi vướng bận trong
lòng” – cô Phương nói.
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031. HÀ LINH/ Dạy đổi mới, học sáng tạo ở Điện Biên// Giáo dục & Thời đại.Số 275.- Ngày 17/11/2021 - Tr.7
Không chỉ thay đổi trong diện mạo, giáo dục ở Điện Biên đang thay da đổi
thịt” bằng sức lan tỏa của phong trào “dạy đổi mới, học sáng tạo”...
Trò tự do sáng tạo
Tiết học Mĩ thuật của cô Hoàng Minh Trang và học sinh lớp 2A2, Trường Tiểu
học số 1 thị trấn Tuần Giáo diễn ra đầy hào hứng và thú vị. Không bị áp lực theo
khuôn mẫu, học sinh được vô tư, thoải mái sáng tạo, biến những hình khối thô sơ
thành sản phẩm theo trí tưởng tượng của mình.
“Chúng tôi được quyền chủ động, tự thiết kế bài giảng dựa trên những nghiên
cứu phù hợp với đời sống, văn hóa của học sinh. Chính vì vậy, các em thích thú khi
được sáng tạo trên những điều quen thuộc” - Cô Trang chia sẻ. Cũng theo cô Trang,
xác định Mĩ thuật là môn học đặc thù mang tính chất thực hành nên trường luôn coi
trọng mỗi sản phẩm học sinh làm ra bằng cách tạo cơ hội cho các em trưng bày, giới
thiệu ở những nơi phù hợp hoặc ngay trên không gian lớp học. Từ đó, các em được
cảm nhận về sản phẩm của cá nhân, nhóm mình nên rất phấn khởi, hào hứng với các
tiết học sau.
Là sinh viên ngành Sư phạm Mĩ thuật, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Điện Biên, Vàng A Bẩy (K22MT) đã vận dụng những kiến thức thầy cô truyền thụ
cùng với kỹ năng quan sát thực tế, để xây dựng ý tưởng cà phê kí họa chân dung.
Với sự giúp đỡ, kết nối của thầy cô, đội việc làm Kí họa chân dung gồm 5 sinh
viên của ngành Sư phạm Mĩ thuật có chung đam mê, kiến thức và chuyên môn hội
họa được thành lập. Bên cạnh tổ chức hoạt động thông thường của 1 quán cà phê, các
em còn vẽ tranh kí họa cho khách.
“Bước đầu quán đã giúp chúng em có thu nhập phục vụ quá trình học tập. Song
quan trọng là em có định hướng tương lại cho mình, bằng chính ngành nghề đang
học” - Bẩy nói.
Cô Phạm Thu Hường, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện
Biên - cho hay: Là đơn vị giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã khuyến khích và
hướng hoạt động đào tạo gắn liền với công tác hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên
nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả đào tạo.
Không rập khuôn, máy móc
Tại Trường THPT Phan Đình Giót (TP Điện Biên Phủ) phong trào thi đua “
Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được triển khai linh hoạt gắn với từng nhiệm vụ
chuyên môn.
Cô Lê Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho hay: “ Từ mục đích của
phong trào, Ban giám hiệu xác định rõ đối tượng học sinh từng năm, theo lứa tuổi để
xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế chứ không
máy móc theo bất cứ khuôn mẫu nào”.
Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kế
hoạch giáo dục, các hoạt động trải nghiệm, giao lưu bị hạn chế, nhà trường đã chú
trọng hướng dẫn học sinh phát triển kỹ năng sống, sáng tạo khoa học kỹ thuật.
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Còn tại Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng (huyện Điện
Biên), mỗi năm học đều xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động, chủ đề khác nhau.
Năm học này, nhà trường chú trọng thực hiện hai chủ đề “Trường mầm non của bé”,
“Bản thân tôi”. Theo cô Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, để triển khai có
hiệu quả, tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, trường tổ chức lấy ý kiến của giáo viên.
Từ đó, kịp thời cập nhật, điều chỉnh hoàn thiện chương trình phù hợp với đặc điểm
của các khối lớp và bối cảnh của địa phương.
Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên, cho biết:
Ngành đã xây dựng riêng kế hoạch Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong
quản lý, giảng dạy và học tập” cho giai đoạn 2020 - 2025, với 9 nhiệm vụ, 5 giải
pháp cụ thể. Mục tiêu là phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ quan
trọng, thường xuyên gắn chất lượng giáo dục của mỗi đơn vị. Trong đó, đề cao
vai trò của người đứng đầu trong quản lý, khích lệ và lan tỏa phong trào, tùy
vào tình hình cụ thể tại mỗi cơ sở.
032. HÀ LINH/ Người làm “dịch vụ” giáo dục miễn phí ở vùng cao// Giáo dục và
Thời đại.- Số 276.- Ngày 18/11/2021- Tr.5
“Nếu gọi tôi là giáo viên thì thật ra chưa đầy đủ lắm. Tôi thì lại không
quen dùng những từ hoa mĩ, nên vẫn thường gọi mình là người làm 'dịch vụ'
giáo dục ở vùng cao. Nhưng dịch vụ không thu tiền nhé!” – Thầy giáo Lường
Văn Bính, giáo viên Trường Tiểu học số 2, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà
( Điện Biên) tâm sự.
Người thầy đầu tiên đưa máy xát về bản
Năm 2007, vừa ra trường, thầy Lường Văn Bính về nhận công tác tại bản Kết
Tinh – điểm khó khăn, xa xôi, cách trở nhất Trường Tiểu học Mường Mươn lúc bấy
giờ. Mặc dù được sinh ra trên mảnh đất miền núi Điện Biên, song “cú sốc” về con
đường bản vẫn khiến thầy “khắc cốt ghi tâm” cho đến tận bây giờ.
“Tôi xuất phát từ trường trung tâm cùng với một số giáo viên ở điểm khác,
cùng tuyến đường đi. Kể từ lúc rẽ vào đường lên bản gần như chẳng có đoạn nào
xuống, cứ vít ga cứng cả tay leo ngược dốc dựng đứng. Đến điểm bản đầu tiên là 8
giờ tối, các thầy cô đều dừng lại ở đó. Có mình tôi là phải đi tiếp vào sâu điểm trong
cùng, cách đó chừng 7 cây, thế mà 2 giờ đêm mới đến nơi” – thầy Bính nhớ lại.
Suốt gần 6 giờ đồng hồ đó, thầy Bính mò mẫm đi trong đêm tối. Chiếc đèn xe
“cà tàng” không đủ chiếu sáng, xuôi dốc dựng đứng mà vẫn phải ga để “vớt vát” chút
ánh sáng soi đường.
“Trời lúc ấy bỗng dưng lại mưa, đi được nửa đường thì bánh xe đặc quánh bùn
không quay được. Thế mà cả người và xe cứ trượt xuôi dốc với tốc độ phải đến 40
km/giờ, mặc cho tôi bóp và đạp phanh cứng hết tay, chân. Nói thật, lúc ấy tôi chỉ biết
cố đánh tay lái bám ta luy dương rồi cầu xin trời phật được bình an” – thầy Bính kể.
Vượt qua cú “chết hụt” đầu tiên, thầy Bính lại thêm “mở mang tầm mắt” khi
chứng kiến cuộc sống người dân bản địa. Cả bản, không có bất cứ thứ đồ gì giá trị
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hay hiện đại. Các loại hình dịch vụ, như: Hàng hóa, nhu yếu phẩm, thực phẩm, y tế…
cũng không.
“Tôi có cảm giác như mình lạc giữa thời nguyên thủy vậy. Nhà thì mái tranh
lụp xụp, phải cúi lom khom mới vào được. Tài sản bên trong chỉ có vài bao thóc là
quý giá nhất, để dành ăn cho cả năm, nhưng phải thiếu đói vài tháng. Thế nên, bọn trẻ
đi học được là mừng lắm rồi” – thầy Bính trải lòng.
Có một lần thầy cô trên trường hết gạo, phải xuống mua thóc của dân, nhưng tìm
cả bản không có bóng dáng của chiếc máy xát thóc nào. Hỏi ra thầy Bính mới biết, bà
con ở đây chỉ giã thóc, sàng lấy gạo bằng tay, ngày nào ăn giã ngày đó. Sau vài lần như
vậy, thầy Bính quyết định về gom hết số tiền lương hơn 7 triệu đồng gửi mẹ đem mua
máy xát thóc. Rồi mất cả ngày trời “vật lộn” mới mang được lên tới bản.
Lần đầu nhìn thấy chiếc máy xát hoạt động, bà con ai cũng ngỡ ngàng. Thế là
từ đó, hễ nhà nào cần lại mang thóc lên trường gặp thầy Bính. Nhiều lúc bà con tìm
vào giờ lên lớp, thấy thầy đang dạy không dám làm phiền nên cùng nhau xếp hàng ở
ngoài cửa. Cũng từ đây, bản nghèo biên giới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những thiết
bị hiện đại, phục vụ cuộc sống, sản xuất của bà con, mà phần nhiều là do thầy Bính
mang lên.
Theo lời thầy Bính, thì ngày ấy khó khăn, nhưng ở điểm bản vui lắm, vì điểm
trường đông, có tới 5 lớp. Mỗi giờ tan học, giáo viên lại quây quần quanh mâm cơm
đạm bạc bên bếp lửa. Những trang giáo án được hoàn thiện bằng ánh đèn dầu và
nến… Giấc ngủ thường đến sớm, để ngày hôm sau lại phấn khởi đón những đứa trẻ
“chân đất” đến trường.
Thanh xuân ở vùng cao!
Thầy Bính quê ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Là người
bản địa, nên ít nhiều thầy dễ dàng gắn bó và hiểu hơn về cuộc sống, sự thiếu thốn của
những đứa trẻ lớn lên ở miền núi Điện Biên. Thầy bảo: “Tính đến giờ là 15 năm tôi
theo nghề và cũng từng đó năm tôi ở bản. Thanh xuân của tôi là ở vùng cao này”.
Thầy Bính tốt nghiệm Cao đẳng Sư phạm Điện Biên năm 2007 và về nhận
công tác luôn tại Trường Tiểu học Mường Mươn (sau này được chia tách thành hai
trường số 1 và số 2).
Vì là “phái mạnh”, “sức dài vai rộng” nên thầy luôn được “ưu tiên” lựa chọn
các điểm bản xa xôi, khó khăn. “Cuối năm học nào trường cũng phát cho tờ giấy
đăng ký nguyện vọng năm sau. Tôi toàn tự đánh tên mình vào các điểm bản khó
khăn, nên đồng nghiệp cứ hay nói đùa rằng tôi được ưu tiên là vậy” – thầy Bính nói.
15 năm, thầy Bính không chỉ đi hết các điểm vùng khó của xã Mường Mươn
(Huổi Meo, Huổi Ho, Huổi Nhả, Kết Tinh, Pú Chả, Pú Múa…), mà còn tăng cường
điểm trường ở các xã khác trong huyện.
Đa phần các bản ghi dấu chân thầy, đều nổi tiếng là “nhiều không” nhất huyện
biên giới Mường Chà. Thậm chí, nhiều vùng, bà con vẫn quen với cuộc sống “tự
cung tự cấp”. “Chỉ có giáo dục là dịch vụ duy nhất ở đây vì có người vào cung ứng.
Có điều, dịch vụ này làm bằng cái tâm và không thu lợi nhuận” – thầy Bính nói vui.
42

Năm học này, thầy Bính nhận điểm bản Pú Vang, với 11 học sinh đều là con
em đồng bào Mông. Cũng như mọi điểm khác, vừa nhận nhiệm vụ giảng dạy thầy
Bính vừa “tròn vai” của một người bố, chăm sóc những đứa con nuôi của mình.
Vì được phân phụ trách địa bàn cùng một cô giáo nữ, lo sợ dị nghị, thị phi, thầy
đã thuê một căn nhà trọ của người dân ở dưới trung tâm xã, với giá 800 nghìn đồng.
Đều đặn mỗi ngày, hơn 5 giờ là thầy dậy chuẩn bị đồ, thực phẩm nấu ăn trưa cho học
sinh, rồi “ngược” 8km đường núi lên điểm bản.
“Hết một ngày làm bố nuôi, tối đến tôi lại xuôi núi về nhà thuê để ngủ. Hôm
nào xong sớm thì 17 giờ bắt đầu về, cũng có hôm quẩn quanh việc nọ, việc kia muộn
mới rời bản được. Ngày nào cũng thế nên thành quen, không thấy vất vả nữa. Với lại,
về còn lấy thực phẩm tươi và rau xanh cho các con, chứ trên ấy hiếm lắm!” – thầy
Bính bộc bạch.
033. HÀ LINH/ Giáo viên cắm bản: Ngọn đuốc soi đường đến tri thức// Giáo
Dục Và Thời Đại.- Số 278. Ngày 20/11/2021 - Tr.16+17
“Hơn chục năm qua, thời gian như dừng lại ở nơi này. Bởi, điều kiện hạ
tầng và cuộc sống của bà con cho đến giờ vẫn đầy khó khăn như thế. Nhưng
chúng tôi thì khác, buộc phải tiến lên để những đứa trẻ vốn đã chịu nhiều thiệt
thòi nơi đây được dạy dỗ, yêu thương…” – cô Quàng Thị Hằng Thu, Phó Hiệu
trưởng Trường Mầm non Mường Lói trải lòng.
Xe chỉ cài số 1
Tháng 11 ùa về theo những làn sương mờ rét buốt ở biên giới khiến tôi nhớ lời
hẹn với một cô giáo mầm non đã từng gặp cách đây chừng 6 năm. Tôi gặp cô trong
chuyến thiện nguyện tại xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Vượt gần 100km từ trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, vít ga trên con đường
bê tông lượn vòng ôm eo những sườn núi, tôi đến Trường Mầm non Mường Lói. Đón
tôi là cô Hiệu trưởng Tòng Thị Thanh Minh.
Vẫn dáng người mảnh khảnh và thái độ đầy mến khách, cô Minh nói: “Lần này
về thăm cô trò ở đây, em thử một chuyến dọc suối Huổi Không nhé. Sẽ vất vả đấy,
nhưng may mắn thời tiết mấy ngày vừa qua ủng hộ rồi. Giờ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng
về tinh thần, sức khỏe và một tay lái cừ khôi thôi”.
Nói rồi, cô Minh lập tức gọi điện xin “viện trợ” từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu
Huổi Puốc. Để chinh phục hành trình “hơn cả tập gym” theo cách nói vui của Thượng
tá Hà Đại Trung (Chính trị viên Đồn Huổi Puốc), tôi được bố trí một xế “xịn” là
Thượng úy Vàng A Chay (Đội trưởng Đội Vận động quần chúng). Ở đơn vị, Thượng
úy Chay có biệt danh “tay lái Trường Sơn”.
Ngay con dốc đầu tiên từ đồn rẽ vào đường mòn đi bản, xe đã phải cài số 1.
Thượng úy Chay nhắc tôi phải bám chặt, kẻo người bật khỏi xe. “Đường này, xe 2
người còn đầm dễ đi, chứ như các cô giáo thường đi 1 mình là xe bốc, dễ trượt ngã
lắm”, Thượng úy Chay nói.
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Cứ như vậy, hết dốc này lại nối tiếp con dốc khác. Lên liên tục, rồi lại xuống.
Những chiếc xe vẫn cài số 1, nhích từng đoạn trên lối mòn đi nương vắt vẻo lưng núi.
Thỉnh thoảng, có chiếc xe của dân chạy qua, khói từ bô xe xả ra khét lẹt. Thượng úy
Chay vẫn ghì chặt đôi tay cầm lái, bởi theo anh chia sẻ thì không dừng lại được, vì xe
dễ trượt bánh mà lăn xuống vực.
Con đường dọc suối Huổi Không mà cô Minh nhắc dẫn đến 3 bản là Huổi
Không, Co Đứa và Huổi Chon. Bà con ở đây đều là người Khơ Mú, quen sống dưới
thung lũng, nơi gần suối. Cũng bởi vậy mà đi hết đèo dốc thì sẽ đến suối.
Mùa này nước rút, nhưng suối ở đây vẫn ngập già nửa bánh xe. Nhiều đoạn,
lòng suối chính là đường, dài hàng trăm mét. Theo Thượng úy Chay, xe vẫn phải cài
số 1 và “không được dừng lại” nếu không muốn xe “sặc nước”, chết máy.
Hành trình 80km cả đi lẫn về, tôi không nhớ được số lần vượt đèo, phải lên,
xuống những con dốc dựng đứng. Song với tổng cộng 12 lần vượt suối, dù không ngã
cũng ướt nửa thân người.
Cô Nhất ở Mường Lói
Cô Mè Thị Nhất là nữ giáo viên trẻ tuổi nhất Trường Mầm non Mường Lói.
Năm nay cô 24 tuổi, nhà ở xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) – cách
địa bàn đang giảng dạy hơn 200km. Giao thông miền núi vốn đã khó khăn, lại thêm
dịch bệnh nên gần 2 năm nay cô chưa về thăm gia đình.
Tốt nghiệp Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc, cô Nhất về
nhận công tác ở Trường Mầm non Mường Lói đến nay đã 3 năm. Mỗi năm, cô phụ
trách 1 điểm trường (Tin Tốc, Noong É, Co Đứa) và cả 3 đều được mệnh danh là các
bản “nhiều không” nhất.
Cô Nhất nói: “Chẳng biết có phải cái tên nó vận vào mệnh hay không mà tôi có
duyên với nhiều “cái nhất” thế không biết. Nhà xa nhất, trẻ tuổi nhất, ngã xe nhiều
nhất, hay khóc nhè nhất và cô đơn nhất vì chưa có gia đình lại toàn gắn bó với các
bản nhiều không”.
Co Đứa – điểm bản cô Nhất nhận công tác năm nay nằm trên hành trình dọc
suối Huổi Không chúng tôi đi. Không chỉ cách xa trung tâm xã (khoảng 30km), đời
sống bà con nghèo và khó, mà nơi đây còn nổi danh là bản nhiều không: Không điện,
không sóng điện thoại, không đường đúng nghĩa (100% đường đất men theo vách
núi).
Ở quê cô Nhất, cũng là địa phương miền núi, song đường đi thôn bản đều được
bê tông hóa. Điều kiện cuộc sống khá tốt, nên những ngày đầu lên Mường Lói nhận
công tác, cô không khỏi hoang mang.
“Các bản tôi từng dạy đều như ốc đảo. Đến một hộ bán nhu yếu phẩm, tạp hóa
cũng không có. Thời gian đầu chưa quen, cứ thiếu trước, hụt sau. Không kết nối được
với bên ngoài, hễ chiều xuống tiễn học sinh về nhà là tôi lại ngồi khóc. Mấy lần có ý
định bỏ về rồi đấy, mà không đành lòng” – cô Nhất bộc bạch.
Cô Nhất kể, đường vào các điểm bản mà cô từng công tác đều vô cùng hiểm
trở, dốc dựng đứng, mà chân thì lại…ngắn quá. Ngồi xe máy chống chân toàn bị hụt,
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thế nên ngã xe “như cơm bữa”. Mặc dù nhà ở xa, không có người quen nhưng cuối
tuần nào cô Nhất cũng phải ra trung tâm xã. Mục đích là để lấy thực phẩm vào nấu ăn
cho học sinh.
“Hầu hết tôi toàn phải đi một mình. Mỗi lần ngã như thế, đau lắm mà chỉ biết
khóc. Cứ vừa đi vừa khóc. Thế nên mới được mệnh danh là “mít ướt”. Từ lúc nhận
công tác, xe máy của tôi đã phải thay hơn chục cái gương. Vì xe đổ là gương vỡ, phải
mua cái mới” – cô Nhất giãi bày.
Mặc dù sống trong cảnh nhiều khó khăn vào diện “bậc nhất”, song theo tâm sự
của cô giáo trẻ, điều “giữ chân” cô ở lại vùng đất biên giới này chính là sự ham học
của bọn trẻ.
Cùng với sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân, hiện điểm trường Co Đứa đã
cơ bản được đầu tư hạ tầng, vật chất tối thiểu. Một nhà lắp ghép, nền cứng, bể nước,
nhà vệ sinh… là nơi hơn chục đứa trẻ hứng khởi đến học mỗi ngày.
Khu lán nhỏ lấy tên “Góc chợ quê”, được giáo viên trong trường tự tay dựng
lên từ những tranh tre, nứa lá sẵn có ở bản. Cô Nhất “thổi hồn” cho góc trải nghiệm
ấy bằng một ít đồ thổ cẩm mà cô dùng tiền lương để mua và những loại củ quả do bà
con trong bản tự trồng cấy.
Mỗi ngày, “Góc chợ quê” đều rộn ràng tiếng cười nói của những “khách hàng”
tí hon hào hứng trong vai người mua. Cô Nhất cũng nở nụ cười tươi tắn với vai trò
người bán. Dường như, đó là khoảnh khắc duy nhất trong ngày trên khuôn mặt cô
giáo trẻ không có giọt nước mắt rơi.
Chỉ có thể “tiến lên”
Vừa là địa bàn biên giới, Mường Lói đồng thời là xã duy nhất tại Điện Biên có
đến 75% (6/8) thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại và đường bê
tông.
Trong câu chuyện với chúng tôi trước khi rời trung tâm về bản, Chủ tịch
UBND xã Lò Văn Siêng ái ngại: “Tôi giữ cương vị Chủ tịch xã này đến nay sang
nhiệm kỳ thứ 2. Từ đó đến giờ, tôi không nhớ bao lần chính quyền xã đề xuất, kiến
nghị đầu tư điện, đường, viễn thông. Nhưng rồi cũng đành “lực bất tòng tâm” vì có
những điều bất khả kháng”.
Cái “vướng” lớn nhất mà ông Chủ tịch muốn nhắc đến đó là giao thông.
Mường Lói có những bản cách trung tâm xã đến 40km, đều là đường đất hoặc lối
mòn lưng núi. Để kéo được điện lưới vào đến nơi, cần đầu tư rất lớn. Trong khi đó,
mật độ dân số thấp, lại sống rải rác… nên đây vẫn là “bài toán khó” của nhiều cấp,
ngành. Điện không có, kéo theo hệ thống viễn thông cũng đình trệ và hàng loạt khó
khăn trong đời sống của bà con.
Thế nhưng, theo chia sẻ của ông Chủ tịch, bao năm qua trong số những người
“bền bỉ” sống chung cảnh khó với bà con bản địa, không thể không nhắc đến các
thầy, cô giáo “cắm bản”.
“Khó khăn thì cũng là nhiệm vụ rồi. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc
chỉ có thể tiến lên. Mỗi thầy cô, vì sự nghiệp cao quý đã chọn, song hơn cả chính là vì
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bọn trẻ ở đây” – cô Tòng Thị Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường
Lói trải lòng.
Theo chia sẻ của cô Minh, nhà trường có 225 trẻ theo học. Đa phần là con em
người Mông, Thái, Khơ Mú…Bằng nguồn lực của ngành Giáo dục và xã hội hóa, các
điểm trường cơ bản đã được cứng hóa. Song ngoài trung tâm và điểm bản Lói thì 6
điểm còn lại đều chung cảnh chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại,
cách trở về giao thông.
Vì thế, cô Minh bảo, giáo viên ở các điểm này cô nào cũng có ít nhất ba sạc dự
phòng, đèn tích điện năng lượng mặt trời và dự trữ rất nhiều pin. Ấy vậy mà đôi lúc,
vẫn có những bữa cơm chiều diễn ra trong bóng tối hoặc việc soạn giáo án bị gián
đoạn vì thiếu nguồn sáng.
Khó khăn, cách trở là vậy, song mỗi điểm thường chỉ có một cô và chừng 10
đứa trẻ theo học. Vì đều là các điểm khó khăn, nên để đảm bảo công bằng, nhà
trường thực hiện luân chuyển giáo viên hàng năm.
“Năm học này, cô Lường Thị Quyết ở bản Huổi Không; cô Mè Thị Nhất bản
Co Đứa; cô Lò Thị Duyên bản Na Chén; cô Lò Thị Quỳnh, Lò Thị Sọn bản Huổi
Chon… Các bản khó này thường được giáo viên trẻ, chưa có gia đình hoặc con đã
lớn xung phong lựa chọn” – cô Quàng Thị Hằng Thu – Phó Hiệu trưởng nhà trường
cho hay.
Gắn bó, cùng sống cảnh khó khăn, thiếu thốn với bà con và “gánh trên
vai” tương lai của những đứa trẻ nhiều thiệt thòi. Đó là sự lựa chọn của cô Nhất,
cô Duyên, cô Quỳnh… và nhiều cô giáo khác. Song, cũng có thể là nơi này đã
chọn họ. Để rồi các cô ở lại, “đốt cháy” tuổi xuân của mình ở biên giới, để “soi
đường” cho bọn trẻ đi tìm tương lai. Có những lựa chọn mà bản chất là sự hy
sinh!
034. Tinh Anh/ Thương cô giáo vùng cao// Đại đoàn kết.- Số 328.- Ngày
24/11/2021 - Tr.14
Ngày nào cũng vậy, lịch trình của cô giáo Ly Thị Cộng là dậy thật sớm lấy
thực phẩm nấu ăn trưa cho học trò, rồi tự chèo bè vượt suối tới điểm trường heo hút
giảng dạy. Những hôm trời quang mây tạnh đã rất khó khăn vất vả với cô giáo một
mình vượt suối trên chiếc bè chênh vênh, vào những hôm mưa gió bão bùng, nước lũ
về thì càng nguy hiểm.
Bản Vàng Lếch 2 (xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) là nơi không
điện, không đường nhưng lại có một điểm trường với các học trò thân yêu. Đó là lý
do mà dù khó khăn vất vả, dù biết nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì tình yêu với
nghề, cùng với đó là tình thương học trò, cô giáo vùng cao vẫn ngày ngày vượt suối,
băng rừng đến lớp.
Nhiều người nói chỉ cần thiếu một trong hai động lực là nhiệt huyết nghề
nghiệp và tình thương học trò, thì không ai có thể lặp đi lặp lại hành trình nguy hiểm
đó hàng ngày. Với những người đã quen với sông nước thì việc di chuyển trên một
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chiếc bè tự lái cũng vô cùng gian nan, đối với một cô giáo vùng cao thì đó là cả một
sự dũng cảm tuyệt vời.
Những người chưa quen sông nước, thậm chí chỉ cần ngồi trên bè do người
khác chèo thôi cũng đã đủ chết khiếp, có lẽ không bao giờ dám di chuyển bằng
phương tiện này lần thứ hai. Ấy vậy mà cô giáo Ly Thị Cộng ngày nào cũng tự chèo
bè vượt suối băng rừng ở nơi hoang vu núi cao rừng thẳm thì quả thật rất đáng khâm
phục và vô cùng ngưỡng mộ.
Thực tế có những giáo viên chỉ nhắc đến việc phải đứng lớp tại các điểm
trường heo hút, không điện, đường, trường, trạm thôi đã “sởn da gà”, nói gì đến việc
phải tự chèo bè vượt suối. Thực ra không phải họ không yêu nghề, không thương học
trò, mà chỉ vì tình yêu, lòng thương ấy chưa đủ lớn để giúp các thầy, cô giáo vượt qua
nỗi sợ hãi của bản thân.
Cũng từ thực tế đó mà hình ảnh cô giáo vùng cao Ly Thị Cộng càng trở nên
sáng ngời, xứng đáng được xã hội tôn vinh. Người dân địa phương càng thêm kính
phục Ly Thị Cộng bởi cô không hề sợ hãi khi biết trước mình có một nữ giáo viên
trong quá trình vượt suối đến lớp đã bị lũ cuốn trôi. Cô giáo Cộng luôn xứng đáng là
người giáo viên nhân dân.
Khi hay câu chuyện cảm động của cô Ly Thị Cộng, ông Đoàn Ngọc Hải đã làm
việc với lãnh đạo huyện Nậm Pồ, ngỏ ý muốn tặng cô giáo vùng cao này một chiếc
xuồng máy để di chuyển thay cho chiếc bè chênh vênh. Nhã ý của ông Đoàn Ngọc
Hải xuất phát từ tâm, nhưng không hề dễ thực hiện, bởi đâu phải cứ có xuồng là lái
được và được phép lái.
Lãnh đạo địa phương cũng đã biết sự khó khăn vất vả của những thầy, cô giáo
phải đến điểm trường xa xôi này. Song, ngặt nỗi địa phương nghèo nên chưa thể làm
ngay cây cầu bắc ngang qua con suối để vơi đi nỗi cực nhọc, sự hiểm nguy của các
thầy cô. Kế hoạch xây dựng cầu treo thì có rồi, nhưng địa phương biết lấy đâu ra 3 tỷ
để triển khai xây dựng?
Vậy nên, thay vì tặng cô giáo Ly Thị Cộng một chiếc xuồng gắn máy, có lẽ ông
Đoàn Ngọc Hải nên xem xét để có cách nào đó quyên góp tiền xây cầu cho địa
phương. Chiếc xuồng máy chỉ có thể giải quyết được cô giáo Cộng, cùng lắm là thêm
một vài người khác. Song, nếu là cây cầu treo bắc qua suối thì không chỉ có giáo
viên, học sinh mà người dân cũng được hưởng lợi, bớt đi sự nguy hiểm đến tính
mạng, phát triển bản làng.
Còn nữa, nếu là cây cầu thay vì chiếc xuồng máy, cô giáo vùng cao Ly Thị
Cộng cũng không cần phải đi đăng ký, không cần phải học để thi lấy bằng lái, mà có
thể ngày ngày an toàn qua suối gieo chữ cho học trò. Một cái có lợi chung như vậy
cũng đáng để “mạnh thường quân” Đoàn Ngọc Hải xem xét, cân nhắc rồi đưa ra
quyết định cuối cùng.
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