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001. MÙA A SƠN/ Tỉnh Điện Biên củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát
triển kinh tế - xã hội// Quân Khu 2.- Số 1094, kỳ 4.- Ngày 25/6/2020 - Tr.6
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có đường biên
giới dài 400,86km tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc. Dân số của tỉnh hiện có
trên 54,7 vạn người, gồm 19 dân tộc anh em, trong đó: Dân tộc Thái chiếm 37,9%,
dân tộc Mông 34,8%, dân tộc Kinh chiếm 18,4%, còn lại là các dân tộc khác. Điện
Biên là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh (QP-AN)
đối với thế trận phòng thủ của cả nước và Quân khu 2.
Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới
của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã
đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy mọi nguồn lực, xây
dựng tỉnh vững mạnh về mọi mặt, giành được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế –
xã hội (KT-XH) ngày càng phát triển, chính trị ổn định, QP-AN được tăng cường.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
đã đề ra mục tiêu “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung xoá đói giảm nghèo, thu hút
và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chuyển dịch mạnh cơ cấu
kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Phát triển toàn diện văn
hoá – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ
quyền biên giới quốc gia; tăng cường, mở rộng quan hệ đối ngoại, sớm đưa tỉnh Điện
Biên ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Triển khai thực hiện, các cấp, ngành, LLVT
và nhân dân các dân tộc tỉnh đã tập trung phát triển KT-XH, tăng cường QP-AN đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Để nhiệm vụ tăng cường QP-AN gắn với phát triển KT-XH đạt hiệu quả, tỉnh
đã xác định phương hướng, giải pháp, nội dung sát với thực tế địa phương và được cụ
thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.
Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ,
đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động. Từ đó
các cấp, ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo phương châm: Tập trung đẩy mạnh
phát triển KT-XH đồng thời tham gia tích cực vào việc tăng cường tiềm lực QP-AN.
LLVT tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ tăng cường tiềm lực QP-AN
và tham gia phát triển KT-XH ở địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững. Trong
đó xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch thế trận quân sự,
quốc phòng đảm bảo cả mục tiêu KT-XH và QP-AN theo hướng: Mỗi bước phát triển
KT-XH là một bước tăng cường tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, thế trận khu
vực phòng thủ trên địa bàn; QP-AN được tăng cường là tiền đề vững chắc để đẩy
mạnh phát triển KT-XH ở địa phương. Thực hiện tốt việc quy hoạch tổng thể phát
triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN, tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả
quan trọng, như: Quy hoạch phát triển nông – lâm nghiệp bảo đảm an ninh lương
thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và bảo đảm tích lũy cho nhu cầu của KVPT; quy
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hoạch mạng lưới giao thông, phát triển bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin
bảo đảm kết hợp phục vụ dân sinh với phục vụ QP-AN; hệ thống y tế kết hợp quân –
dân y; quy hoạch, bố trí dân cư đều gắn với nhiệm vụ xây dựng KVPT của tỉnh…
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ
chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, giáo dục QP-AN. Tỉnh
xác định rõ: Giáo dục QP-AN là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần thiết thực
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an
ninh nhân dân (ANND) vững chắc. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức bồi
dưỡng kiến thức QP-AN cho 17.789 cán bộ, công chức, đảng viên đối tượng 3 và 4.
Tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp và các cơ quan chức năng đổi mới
nội dung, phương pháp giáo dục QP-AN cho 84.422 học sinh, sinh viên trong các nhà
trường cả học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, như: Hội thi, hội thao quốc
phòng, tham quan các di tích, gặp mặt nhân chứng lịch sử… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo
Điện Biên Phủ mở các chuyên mục QPTD và chuyên trang quốc phòng hằng tháng…
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong
thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
Nhằm củng cố, tăng cường QP-AN trong tình hình mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh
chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh, từng bước hiện đại, thực sự
là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; là
nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc;
phòng chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên
địa bàn, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Đến nay LLVT tỉnh đã xây dựng, kiện
toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; thường xuyên duy trì nghiêm các chế
độ trực SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình,
kịp thời tham mưu, xử lý chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ; từng
bước xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án chiến đấu.
Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, nòng cốt là LLVT chủ động rà soát, điều
chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến KVPT ở các cấp, kế hoạch phòng
chống lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo quy hoạch tổng thể của tỉnh.
Trong quá trình xây dựng KVPT chú trọng về chiều sâu, coi trọng đầu tư xây dựng và
từng bước hoàn thiện căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương… Đồng thời nâng cao
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN cho cán bộ
các cấp, nâng cao trình độ tác chiến cho LLVT. Việc tổ chức chặt chẽ các cuộc diễn
tập KVPT còn nhằm đạt mục tiêu gắn với thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng cơ
sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nông thôn mới, xây dựng “thế trận lòng dân”. Nhờ
đó những năm qua LLVT tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền địa phương xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch hiệp đồng, phối hợp
xử lý hiệu quả các tình huống về QP-AN, đối ngoại; giữ vững an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Giữ vững QP-AN đã tạo điều kiện thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển; đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; sức mạnh khối đại đoàn kết
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toàn dân được củng cố, tăng cường. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020
ước đạt 20.056 tỷ đồng, tăng 1,78 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng GRDP
bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 6,83%/năm; GRDP bình quân đầu người
năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng
tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 23,96% (năm 2015) xuống
18,22% (năm 2020), công nghiệp – xây dựng tăng từ 21,74% (năm 2015) lên 22,65%
(năm 2020), dịch vụ tăng từ 51,71% (năm 2015) lên 54,19% (năm 2020). Tổng thu
ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 55.257 tỷ đồng; trong đó, thu
ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.794,01 tỷ đồng. Hoạt động thương mại,
dịch vụ, du lịch tiếp tục đà phát triển, thu hút các thành phần kinh tế tham gia. Tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 55.892,6 tỷ
đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 12,79% /năm. Văn hóa, y tế, giáo dục, an
sinh xã hội được quan tâm thực hiện toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ
nghèo đa chiều giảm từ 48,14% năm 2016 xuống còn 30,67% năm 2020, bình quân
giảm 3,49%/năm.
Phát huy kết quả đạt được, để thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường QP-AN gắn
với phát triển KT - XH trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:
Một là, thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh
đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp trong thực hiện phát triển
KT-XH gắn với củng cố QP-AN phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Coi đây
là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống
chính trị cùng nhân dân các dân tộc trong quá trình thực hiện.
Hai là, xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể làm tiền đề cho việc triển khai,
cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển
KT-XH gắn với củng cố QP-AN trong tình hình mới. Rà soát các chương trình, dự án
về phát triển KT-XH với QP-AN thời gian qua để dự báo, xác định nhiệm vụ cụ thể
cho từng thời kỳ ngắn hạn và dài hạn; tập trung có trọng điểm theo từng lĩnh vực và
địa bàn.
Ba là, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án kết hợp KT-XH với QPAN, các dự án trọng điểm, chú trọng những dự án có tính “lưỡng dụng”; thúc đẩy
phát triển các vùng kinh tế động lực gắn với đảm bảo QP-AN. Đồng thời tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, hạn chế thấp nhất thất thoát,
lãng phí.
Bốn là, kiện toàn và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách QPAN các cấp đối với cấp ủy Đảng và chính quyền về thực hiện kết hợp phát triển KTXH gắn với củng cố QP-AN trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả chính sách quốc
phòng, chính sách hậu phương quân đội; củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc
với Đảng, nhà nước và LLVT.
002. An Quỳnh/ Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Điện Biên nhà bán trú, thư viện thân
thiện// Công an nhân dân.- Số 5427.- Ngày 6/6/2020 - Tr.2
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Chiều 4/6, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ
khánh thành và trao tặng “Thư viện thân thiện” cho Trường Tiểu học Thanh Luông (xã
Thanh Luông, huyện Điện Biên) và công trình “Nhà bán trú” cho Trường Phổ thông
dân tộc bán trú, tiểu học xã Mường Lói (xã Mường Lói, huyện Điện Biên). Tham dự
buổi lễ có đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
Trong những năm qua, ngoài tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CSCĐ,
Cảnh sát đặc nhiệm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ
Tư lệnh CSCĐ cũng quan tâm, chăm lo công tác xã hội tình nghĩa; làm tốt công tác
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, gia đình chính
sách, thương bệnh binh; tặng học bổng, tặng quà, áo ấm, cặp sách đến trường cho các
em nhỏ nghèo khó, tật nguyền; tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như xây nhà
tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, điểm trường ở những vùng cao, xa xôi hẻo lánh, những
nơi có điều kiện kinh tế hết sức khó khăn trên cả nước...
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ cho biết,
ở đâu đó, nơi miền biên viễn xa xôi vẫn có những số phận, cảnh đời, những em bé bất
hạnh khi cái đói, cái nghèo dai dẳng bám theo "vai cha trên rẫy", "lưng mẹ trên
nương". Để nối dài cánh tay, giúp đỡ những số phận kém may mắn này, Đảng ủy,
lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã giao Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc tiến hành khảo sát
địa bàn và tổ chức xây dựng công trình “Thư viện thân thiện” và “Nhà bán trú” tại 2
điểm trường nói trên."Đây là 2 công trình do CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc tự
thiết kế bản vẽ công trình, mua vật liệu và trực tiếp xây dựng - vừa tiết kiệm được chi
phí thuê thợ, vừa nâng cao giá trị và chất lượng công trình", Tư lệnh CSCĐ đánh giá,
biểu dương mô hình, cách làm hay của Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc và đề nghị sẽ
nghiên cứu để nhân rộng đối với các đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh CSCĐ.
Đồng thời trong nhiều tháng qua, khi Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc bắt tay vào
xây dựng công trình "Thư viện thân thiện" cho Trường Tiểu học Thanh Luông, thì
Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp với các tổ chức quần chúng trong và
ngoài lực lượng CAND vận động, quyên góp ủng hộ sách, báo, ấn phẩm và tiền trao
học bổng cho các em học sinh vùng cao; thể hiện nghĩa cử cao đẹp với phương châm
"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"...
Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng
Phạm Quốc Cương đã trao 32 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho các em học
sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đoàn Thanh niên Bộ Tư
lệnh CSCĐ cũng trao tặng cho thư viện của các điểm trường hơn 2.000 đầu sách các
loại để phục vụ quá trình học tập, phát triển của các em học sinh.
Đây là một hoạt động tình nghĩa xã hội mang ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa
sâu rộng trong toàn thể CBCS lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói
riêng. Qua đó phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, khích lệ CBCS
CSCĐ tích cực học tập rèn luyện, hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì
cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...
003. A.Hiếu - Ch.Thắng/ Góp phần “giảm nghèo bền vững” từ sự phối hợp hiệu
quả liên ngành Công an - Ngân hàng// Công an nhân dân.- Số 5428, Ngày
7/6/2020 - Tr.1,3
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Vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp với
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa
chữa nhà cho gần 1.200 hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Mường Nhé.
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đã
dành thời gian trả lời PV Báo CAND về công tác phối hợp liên ngành Ngân hàng
- Công an trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm phát
huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện
Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong
trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xin
trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
PV: Thưa Phó Thống đốc Thường trực, công tác phối hợp giữa liên ngành
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an luôn được lãnh đạo của 2 cơ quan quan tâm,
chú trọng và các đơn vị trực thuộc triển khai tích cực. Phó Thống đốc đánh giá thế
nào về công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua?
Ông Đào Minh Tú: Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện tốt
chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, thực hiện
chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức
tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Để triển khai, thực hiện hiệu quả
nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, ngành Ngân hàng cũng
cần có sự hỗ trợ, phối hợp công tác chặt chẽ của các đơn vị, bộ, ngành liên quan,
trong đó có ngành Công an. Những năm qua, hai ngành đã luôn phối hợp chặt chẽ,
toàn diện, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Thứ nhất là, đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia, đấu tranh ngăn chặn mọi âm
mưu phá hoại trong nước và ngoài nước làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ quốc gia,
đến hình ảnh và giá trị đồng tiền Việt Nam; đảm bảo cho hoạt động tiền tệ, tín dụng
an toàn lành mạnh, tạo môi trường kinh doanh ổn định cho các tổ chức tín dụng
(TCTD), niềm tin cho người gửi tiền, người vay vốn…
Thứ hai là, sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Công an trong việc bảo vệ những
khu vực quan trọng của ngành ngân hàng, như: Các trụ sở làm việc, kho tiền, nhà
máy in tiền quốc gia, các mục tiêu trọng yếu khác và bảo vệ an ninh, an toàn tiền tệ...
Sự phối hợp này diễn ra thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả, nhất là trong công tác
đấu tranh, phòng chống tiền giả, bảo vệ giá trị đồng tiền.
Thứ ba là, sự phối hợp giữa hai ngành phục vụ các hoạt động điều tra, ngăn
chặn, xử lý các sai phạm, những vụ án lớn trong hoạt động ngân hàng. Sự phối hợp
chặt chẽ, hiệu quả không chỉ thể hiện ở công tác chỉ đạo của lãnh đạo hai ngành mà
còn thể hiện trong các công tác phối hợp cụ thể giữa các đơn vị hai bên từ Trung
ương đến địa phương. Qua đó, đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của Ngân
hàng nhà nước cũng như các Ngân hàng thương mại trên toàn quốc khi giải quyết bài
toán xử lý nợ xấu, thu hồi nợ, xử lý những tài sản có liên quan đến các vụ án, giúp
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật… Đặc biệt,
thời gian qua, hai ngành đã rất chủ động, tích cực phối hợp trong công tác đấu tranh,
đẩy lùi và hạn chế tình trạng tín dụng đen, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho
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nhân dân. Đó là một trong những kết quả rất tích cực từ sự phối hợp hiệu quả của liên
ngành Công an - Ngân hàng.
Thứ tư là, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong
công tác thẩm định, giám định một cách nhanh chóng, chính xác và khách quan nhiều
vụ án, mang lại kết quả tích cực trong việc ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm. Đây là
hoạt động mang tính chất nghiệp vụ rất cụ thể của hai ngành nhưng tạo được sự gắn
kết chặt chẽ theo sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương và liên Bộ. Bên cạnh đó, hai
ngành đã ký kết nhiều quy chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc với nhiều cấp độ
khác nhau trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành để quy định cụ thể trách
nhiệm cũng như thẩm quyền của mỗi bên, từ đó tạo sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ
và hiệu quả giữa hai cơ quan trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Có thể khẳng định, sự hợp tác giữa Ngân hàng với lực lượng CAND những
năm vừa qua là rất tích cực, vừa góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, thúc đẩy
phát triển kinh tế, tiền tệ ngân hàng lành mạnh, vừa giúp cho các chủ trương,
chính sách pháp luật trong hoạt động tiền tệ - tín dụng được triển khai sâu rộng
trong cuộc sống.
PV: Vậy Ngân hàng Nhà nước có đề xuất gì trong công tác phối hợp liên
ngành để tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động của hệ thống Ngân
hàng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước?
Ông Đào Minh Tú: Trên cơ sở những quy chế phối hợp chặt chẽ đã có trước
đây, cùng với những kết quả, thành tích đã đạt được giữa hai ngành Công an và Ngân
hàng, chúng ta cần có sự tổng kết, rà soát lại những quy chế đã có, để từ đó phát huy
những mặt đã làm tốt, hiệu quả; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành những
quy chế mới để quy định đầy đủ và toàn diện hơn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phối
hợp công tác giữa hai cơ quan từ cấp Bộ đến các cấp cơ sở trong tình hình mới.
Ví dụ như công tác phối hợp giữa Cục phát hành kho quỹ của Ngân hàng Nhà
nước với các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu của Bộ Công an; giữa cơ quan thanh
tra giám sát Ngân hàng nhà nước với các đơn vị nghiệp vụ về phòng chống tham
nhũng của Bộ Công an... Tùy chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để đưa ra những
nội dung phối hợp sâu hơn, đầy đủ hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên
trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và hỗ trợ tốt cho công tác phối hợp
mà liên ngành đã quy định cụ thể trong quy chế phối hợp đã đề ra.
Về lâu dài, ngành Ngân hàng cũng mong muốn có thể chia sẻ nhiều hơn những
hoạt động chuyên môn đặc thù của ngành với các CBCS Công an trực tiếp làm nhiệm
vụ chuyên trách để phục vụ hiệu quả hơn công tác phối hợp giữa hai cơ quan, nhất là
những hoạt động liên quan đến tiền tệ, tín dụng. Bởi khi có kiến thức chuyên sâu về
tiền tệ, ngân hàng thì CBCS sẽ làm tốt hơn công tác giám sát, kiểm tra, điều tra xử lý
những vụ việc liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ngân hàng với
Bộ Công an.
Ngược lại, ngành Ngân hàng cũng rất cần được bổ túc, tập huấn hướng dẫn về
một số nghiệp vụ của lực lượng Công an có liên quan đến hoạt động của ngành, như
lĩnh vực bảo vệ mục tiêu kho tiền, các điểm giao dịch tiền mặt, các loại hình tội phạm
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khá phức tạp, hay xảy ra tại nhiều địa phương như trộm, cướp, tấn công các điểm
giao dịch ngân hàng, các loại hình tội phạm mới về công nghệ thông tin…
Riêng đối với lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC), thời gian qua, ngành
Ngân hàng đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của Bộ Công an. Tuy nhiên, để công
tác này được thực hiện tốt hơn nữa, ngành Ngân hàng mong muốn được tập huấn kỹ
hơn về kiến thức PCCC, trong đó có việc thực hành qua các buổi diễn tập về PCCC,
cứu nạn cứu hộ… để giúp đội ngũ cán bộ ngân hàng có nhận thức đầy đủ hơn, qua đó
làm tốt hơn nữa công tác PCCC ở đơn vị mình.
PV: Gần 1.200 ngôi nhà nhân ái cho người nghèo đã được xây dựng ở một địa
bàn khó khăn nhất cả nước. Đây chính là việc làm ý nghĩa, ghi dấu sự phối hợp liên
ngành trong các hoạt động an sinh xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối
hợp với Bộ Công an như thế nào trong việc triển khai xây nhà, sửa chữa nhà cho hộ
nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên?
Ông Đào Minh Tú: Một trong những mặt công tác được ngành Ngân hàng đặc
biệt coi trọng đó là công tác an sinh xã hội. Mỗi năm, toàn ngành Ngân hàng đều
dành nguồn kinh phí từ các TCTD cũng như nguồn tiền đóng góp của cán bộ, người
lao động qua hệ thống công đoàn cho hoạt động an sinh xã hội để tài trợ cho các vùng
sâu, vùng xa, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện
chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ tích cực cho
công cuộc xóa đói, giảm nghèo, mang lại lợi ích thiết thực, hỗ trợ phát triển kinh tế
xã hội của các địa phương. Từ năm 2012 đến nay, toàn ngành Ngân hàng đã hỗ trợ
trên 9.000 tỷ đồng, tập trung vào xây nhà ở cho người nghèo, trường học, trạm y tế,
đường giao thông nông thôn… trong đó, đã tài trợ trên 10.000 căn nhà ở cho hộ
nghèo tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.
Ngành Ngân hàng đánh giá rất cao sự phối hợp của ngành Công an với các bộ,
ngành, chính quyền địa phương trong thực hiện chủ trương hỗ trợ người nghèo, xóa
nhà dột nát ở nhiều địa bàn còn khó khăn, góp phần hỗ trợ người dân, người đồng bào
dân tộc thiểu số bám đất, bám bản, yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.
Điển hình là chương trình xây nhà ở cho người nghèo tại huyện Mường Nhé, Điện
Biên, đây là điểm cực Tây Tổ quốc - một trong những địa bàn thuộc diện khó khăn
bậc nhất của cả nước, từng là “điểm nóng” về ANTT. Có được thành quả rất tốt ấy là
nhờ vào công tác tổ chức, triển khai thực sự hiệu quả của Bộ Công an, thông qua sự
chỉ đạo từ Bộ xuống Công an các tỉnh, thành phố. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát
sao, trực tiếp xuống tận cơ sở nắm tình hình, nghe báo cáo, từ đó đưa ra những quyết
sách, chỉ đạo sát với thực tế của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bộ trưởng Bộ Công an. Với ngành Ngân hàng thì trực tiếp là đồng chí Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng và tôi, cùng đại diện lãnh đạo một số ngân hàng
thương mại cũng tham gia các chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên và có những quyết
định đúng, trúng trong công tác hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách ở huyện
Mường Nhé.
Từ chủ trương nêu trên, Tỉnh ủy, UBND, chính quyền cơ sở, Công an tỉnh Điện
Biên đã triển khai rất nhanh, rất trúng thông qua những nguồn lực đóng góp của
ngành Ngân hàng với số tiền khoảng 50 tỷ đồng, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của
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người dân, kết quả, chúng ta hoàn thành gần 1.200 ngôi nhà mới dành cho người
nghèo. Chương trình được thực hiện vừa hiệu quả cả về kinh tế, xã hội, chính trị và
hơn hết được đến đúng địa chỉ, đối tượng, chìa khóa trao đúng đến tay người nghèo.
Nhờ có những chương trình thực tế, ý nghĩa nêu trên mà người dân nghèo có được
ngôi nhà khang trang hơn, đảm bảo cuộc sống “an cư lạc nghiệp”. Kết quả này có
được là nhờ sự vào cuộc có trách nhiệm rất cao, rất hiệu quả và quyết liệt của ngành
Công an.
PV: Bộ Công an đang phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan để tiếp tục
triển khai, nhân rộng việc hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ra các địa bàn khó khăn
trên cả nước, Ngân hàng Nhà nước sẽ đồng hành với chương trình nêu trên của Bộ
Công an như thế nào?
Ông Đào Minh Tú: Từ những kết quả tích cực, sự chuyển biến rõ nét về an
ninh chính trị, về kinh tế-xã hội đạt được từ chương trình tại Mường Nhé vừa qua,
được biết, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai các chương
trình mới tại các địa bàn như Nậm Pồ (Điện Biên), Vân Hồ (Sơn La) và một số huyện
khó khăn khác ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong điều kiện nguồn lực có được,
ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành với những chương trình tiếp theo cùng với
Bộ Công an lan tỏa những việc làm ý nghĩa, nhân văn này. Liên ngành Công an Ngân hàng sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần giảm nghèo bền
vững, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam Đào Minh Tú!
004. Lê Lan/ Điện Biên nhân rộng các mô hình tự quản đường biên, cột mốc//
Nhân dân.- Số 23602.- ngày 3/6/2020 - Tr.2
Là tỉnh duy nhất trong nước có đường biên giáp hai nước Trung Quốc và Lào,
địa hình bị chia cắt mạnh bởi núi cao, vực sâu song những năm qua, bộ đội biên
phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn đường
biên, cột mốc. Đạt được kết quả đó, ngoài nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn
có sự góp sức của cấp ủy, chính quyền địa phương và hàng nghìn người dân là đồng
bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở các huyện biên giới.
Những ngày này, dù rất bận với các việc giám sát, chỉ đạo công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên biên giới, song Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy
trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên vẫn dành cho chúng tôi khoảng thời gian
quý giá để trao đổi về hiệu quả mô hình tự quản đường biên, cột mốc mà cấp ủy,
chính quyền bốn huyện biên giới: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên đã
cùng với BĐBP triển khai thời gian qua. Như thông tin Thượng tá Trần Nam Trung
khái quát, trong 455,5 km đường biên do BĐBP Điện Biên quản lý thì có hơn 414 km
giáp Lào; 40,8 km giáp Trung Quốc; địa hình biên giới hiểm trở, nhiều đường tiểu
ngạch, công tác tuần tra kiểm soát, phòng, chống tội phạm trên biên giới vì thế cũng
gặp nhiều khó khăn. Được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các huyện, những năm
qua, BĐBP Điện Biên đã phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động
các tập thể, cá nhân tham gia các mô hình tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an
8

ninh trật tự (ANTT) thôn, bản, góp phần quan trọng giúp BĐBP Điện Biên hoàn
thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tính
riêng trong 5 năm (từ 2015 đến nay), toàn tỉnh Điện Biên đã vận động được 100 tập
thể, 3.634 gia đình và 12.907 cá nhân đăng ký tự quản 395,67 km đường biên; 98 tập
thể, 3.509 gia đình và 13.070 cá nhân đăng ký tự quản 146 mốc quốc giới, 10 công
trình biên giới; 315 tổ với tổng số 2.188 thành viên đăng ký tự quản ANTT thôn, bản.
Cũng theo Thượng tá Trần Nam Trung cho biết, cách thức vận động tổ chức, cá
nhân tham gia các tổ tự quản đường biên, cột mốc chủ yếu do cấp ủy, chính quyền
địa phương chỉ đạo các xã, tổ chức đoàn thể phối hợp các đồn biên phòng đứng chân
trên địa bàn thực hiện thông qua các buổi tập huấn về Luật Biên giới quốc gia, kiến
thức quốc phòng, an ninh đến đội ngũ công an viên, trưởng, phó bản và đoàn viên
thanh niên các bản trên khu vực biên giới. Các huyện cũng thường xuyên tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép với các chương trình, như: “Điểm
sáng văn hóa”; “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật”; “Phối hợp hoạt động
tăng cường công tác vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ
chủ quyền an ninh biên giới”; thành lập, duy trì các mô hình ba không: “không di cư
trái phép, không xuất cảnh trái phép, không kết hôn trái pháp luật”; “Phụ nữ tham gia
bảo vệ đường biên, cột mốc”... Ngoài ra, tùy điều kiện địa hình cụ thể, mỗi huyện đều
có cách riêng trong vận động nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc một
cách hiệu quả. Với huyện Mường Chà, tuy chỉ có ba xã biên giới là: Mường Mươn,
Na Sang, Ma Thì Hồ trên tuyến biên giới giáp huyện Mường Mày (tỉnh Phoong Sa
Ly, nước bạn Lào) song ở ba xã này đời sống người dân rất khó khăn, nhiều người
không biết đọc, không nghe được tiếng phổ thông cho nên Huyện ủy chỉ đạo Ban
Dân vận phối hợp Đồn Biên phòng Mường Mươn biên soạn quy định Luật Biên giới
quốc gia, Luật Phòng chống tội phạm ma túy, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
trong tham gia bảo vệ biên giới bằng tiếng dân tộc H’Mông để tuyên truyền đến từng
cá nhân, hộ gia đình. Từ huyện “trắng” tổ tự quản, đến nay ba xã biên giới của huyện
Mường Chà đã có sáu bản với 307 gia đình tham gia “Tổ tự quản đường biên, cột
mốc” chịu trách nhiệm quản lý 24,3 km đường biên và bảy mốc quốc giới. Toàn
huyện cũng đã có 33 bản thành lập tổ tự quản ANTT với 99 thành viên. Ông Nguyễn
Minh Phú, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: Tham gia các mô hình tự
quản đường biên, cột mốc, người dân ở ba xã biên giới ngày càng nhận thức đầy đủ
hơn về trách nhiệm công dân với việc bảo vệ ANTT, chủ quyền biên giới. Không chỉ
định kỳ hằng tháng tham gia cùng BĐBP tuần tra đường biên, mốc giới, bà con
DTTS ở ba xã còn cung cấp kịp thời thông tin có giá trị để lực lượng chức năng bắt,
xử lý 28 vụ với 35 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt phá hơn 4.200 m 2 nương trồng
cây thuốc phiện; tự nguyện giao nộp 125 vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ các loại, 205
gam vật liệu nổ.
Khác Mường Chà, huyện Mường Nhé có đường biên dài gần 132 km giáp với
tỉnh Phoong Sa Ly (Lào) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Mường Nhé có sáu xã biên
giới: Nậm Kè, Mường Nhé, Chung Chải, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Sín Thầu, chủ
yếu là đồng bào dân tộc: Hà Nhì, H’Mông… Lợi dụng sự cả tin, nhận thức hạn chế
của người dân và biên giới hiểm trở, những năm qua kẻ xấu thường xuyên lôi kéo,
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kích động một bộ phận người dân di dịch cư tự do, theo các tôn giáo trái pháp luật, vi
phạm quy chế biên giới, chặt phá rừng trái phép... Ông Vùi Văn Nguyện, Chủ tịch
UBND huyện Mường Nhé, cho biết: Để vận động nhân dân tích cực tham gia tự quản
đường biên, mốc giới, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã biên giới cùng các đồn
biên phòng chủ động gặp gỡ, đề nghị già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ hỗ trợ phổ
biến quy định pháp luật đến nhân dân, con cháu; xây dựng, duy trì các tủ sách pháp
luật gồm các đầu sách: tài liệu hỏi đáp về Luật Biên giới quốc gia, quy chế khu vực
biên giới đất liền, Luật Cư trú... đặt tại điểm bưu điện xã để khi cần mọi người dân
đều có thể tra cứu, thực hiện. Cùng với đó, chính quyền các xã thường xuyên củng
cố, kiện toàn các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở các thôn, bản, góp phần thúc đẩy
và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và quản lý bảo vệ biên giới. Nhận thức
được nâng lên, đại diện 27 bản trên biên giới Mường Nhé với 2.957 hộ đã tự nguyện
tham gia tự quản 128 km đường biên, 47 cột mốc; 4.687 hộ ở 78 bản tự nguyện tham
gia 78 tổ tự quản an ninh trật tự trên địa bàn các xã biên giới.
Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành và các huyện tiếp tục quan
tâm, có chính sách hỗ trợ, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, gia đình và
cá nhân có thành tích khi tham gia tự quản, đường biên, mốc giới; gắn phong trào
“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” với phong
trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào khác trong từng thôn, bản, khu dân
cư để ngay từ thôn, bản, khu dân cư mỗi người dân sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự
bình yên từng cột mốc, đường biên.
005. Lê Lan/ Khi công an chính quy về xã// Nhân dân.- Số 23607.- Ngày
8/6/2020 - Tr.1,3
Được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ủng hộ, sau
thời gian ngắn về cơ sở, đội ngũ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
của tỉnh Điện Biên đạt nhiều kết quả nổi bật. Không chỉ làm tốt công tác tiếp nhận,
giải quyết các vụ việc tại cơ sở, khi về xã, đội ngũ công an chính quy còn có điều
kiện tìm hiểu phong tục, tập quán, nắm bắt kịp thời bức xúc của nhân dân để tham
mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ.
Xã “nóng” chuyển mình
Tại trụ sở Công an xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé), Trung tá Lý A Tung công an chính quy được giao nhiệm vụ Trưởng công an xã, không cần nhìn sổ sách
mà vẫn cung cấp cho chúng tôi những con số cụ thể về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự
(ANTT) của Nậm Kè. Theo lời anh đọc, chúng tôi chỉ ghi thôi cũng không kịp những
đề mục: Toàn xã có 11 bản với 910 hộ thuộc bảy dân tộc. Tuy tỷ lệ hộ nghèo còn
67,7% song như thế đã khá hơn trước rất nhiều, đáng chú ý là sự thay đổi rõ rệt về tư
tưởng, nhận thức của người dân. Ở Nậm Kè, bà con các dân tộc thiểu số sống đoàn
kết gắn bó, người H’Mông, người Thái, người Dao, người Cống đều tự nguyện ký
cam kết bảo đảm ANTT, tích cực tố giác tội phạm, không di dịch cư tự do và không
nghe lời kẻ xấu lôi kéo, xúi giục tham gia hoạt động lập “Nhà nước H’Mông” như
trước. Hỏi Trung tá Lý A Tung: “Sao anh mới đảm đương chức vụ Trưởng Công an
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xã Nậm Kè từ tháng 4-2020 mà đã nắm rõ tình hình địa bàn như thế?”, chúng tôi mới
biết anh có gần 15 năm đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã. Năm 2006, trước
thực trạng ANTT ở Nậm Kè nhiều phức tạp, Công an huyện Mường Nhé đã điều
động A Tung về đảm đương Trưởng Công an xã Nậm Kè, đến khi Nậm Kè tách
thành hai xã: Nậm Kè và Pá Mỳ (ngày 22-8-2009) thì A Tung lại được cấp trên tin
tưởng điều chuyển sang làm Trưởng Công an xã Pá Mỳ. Sau hơn 10 năm làm việc ở
Pá Mỳ, mới đây, ngày 1-4-2020 Trung tá Lý A Tung lại được công an huyện phân
công trở về Nậm Kè đảm đương chức danh Công an xã. “Là chức vụ mới ở địa bàn
cũ nên tôi nắm rõ ràng” - Trung tá Lý A Tung vui vẻ cho biết thêm như thế.
Tìm hiểu thêm về chuyển biến trong công tác ANTT ở huyện Nậm Kè, nhất là
sau vụ tụ tập đông người tại bản Huổi Khon (tháng 5-2011), chúng tôi mới biết sau
“mấy ngày bão ấy” các đồng chí công an chính quy về xã đã làm việc gần như không
có thứ bảy hay chủ nhật. Tất cả cán bộ, chiến sĩ thuộc quân số công an xã được đưa
về “cắm” bản nắm tình hình, tư tưởng và hướng dẫn bà con khôi phục nương sắn, đồi
ngô mà trước đó họ đã phá đi vì nghe lời kẻ xấu “chờ vua về thì người H’Mông
không làm vẫn có ăn!”. Với một số người chống đối ra mặt từ Huổi Khon trốn sang
Pá Mỳ, Trung tá Lý A Tung tìm cách gần gũi, khuyên nhủ để họ hồi tâm suy nghĩ,
thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương với đồng bào
các dân tộc. Chính nhờ sự kiên trì tuyên truyền, thuyết phục kiểu “mưa dầm thấm
sâu” mà một số người chống đối ở Huổi Khon đã hối cải, thừa nhận lỗi lầm. Từ đó,
họ trở về Huổi Khon sinh sống và tích cực lao động sản xuất. Huổi Khon trở lại yên
bình. Nói về Nậm Kè hôm nay, Chủ tịch UBND xã Giàng A Ly cho biết: ANTT trên
địa bàn Nậm Kè bây giờ ổn định; bà con không tin, không nghe luận điệu của kẻ xấu
mà họ đã yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no.
Ở xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông), từ năm 2015 trở về trước luôn được biết
tới là địa bàn “nóng” về ma túy, nhất là sau khi lực lượng chức năng đánh mạnh vào
xã biên giới Na Ư khiến nhiều ông trùm ma túy phải lĩnh án thì một số ông trùm ở Pú
Nhi lại nổi lên. Bởi thế, Pú Nhi từng có thời hầu hết các gia đình đều có người liên
quan ma túy trong đường dây của Sủng A Minh, Hạng A Minh. Dưới sự chỉ đạo của
Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, một mặt lực lượng chức năng tích cực phá án;
mặt khác Công an huyện Điện Biên Đông điều động công an chính quy đảm đương
chức danh công an xã và thường trực tại địa bàn. Theo đó, từ năm 2015, Công an
Điện Biên Đông điều một đồng chí công an chính quy về đảm đương chức danh
Trưởng Công an xã. Được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và thực tiễn công tác cho
nên chỉ sau thời gian ngắn, các đồng chí công an chính quy đã góp sức cùng cấp ủy,
chính quyền địa phương củng cố ANTT địa bàn. Thay cho thái độ thờ ơ, xa lánh công
an như trước, người dân Pú Nhi đã tích cực tố giác các điểm bán lẻ ma túy, tố giác
các đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn cho Công an xã
Pú Nhi. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Sùng A Mua, Trưởng Công an xã Pú Nhi cho
biết: Tại cơ sở, chúng tôi chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xã, ban lãnh đạo
Công an huyện thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giải quyết triệt để các vụ việc.
Căn cứ thực tế địa bàn, hằng tháng công an xã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng
cán bộ, chiến sĩ bám, nắm cơ sở, giữ mối liên hệ thường xuyên với Bí thư Chi bộ,
trưởng các bản, đặc biệt là các bản từng nóng về ma túy, như bốn bản Pú Nhi A, B,
11

C, D. Kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm ma túy trên địa bàn, công an xã đặc biệt
coi trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, bởi nhân dân
hiểu rất rõ những người sống quanh họ.Do đó, phong trào “Phát động quần chúng
nhân dân tố giác tội phạm” ở xã Pú Nhi đạt kết quả nổi bật. Riêng năm 2019, người
dân cung cấp cho công an hơn 100 tin tố giác tội phạm bán lẻ, nghiện hút ma túy và
tội phạm trộm cắp tài sản. Ngoài ra, họ còn tự nguyện giao nộp hàng chục khẩu súng
tự chế cho công an.
Cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng thuận
Tạo ra sự đồng thuận là kết quả nổi bật được công an các huyện: Điện Biên
Đông, Nậm Pồ, Mường Nhé, Tủa Chùa ghi nhận, đánh giá sau khi điều động công an
chính quy về đảm đương chức danh công an xã tại các địa bàn từng có thời là “điểm
nóng”. Trong số các xã ấy, không thể không nhắc đến những cái tên, như: Nậm Kè,
Chung Chải (huyện Mường Nhé); Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ) hay Pú Nhi (huyện
Điện Biên Đông); Bản Cáp (thị trấn huyện Tủa Chùa), từng có thời gây nhức nhối dư
luận, chính quyền địa phương bởi tỷ lệ tội phạm ma túy tăng đột biến, nhiều người
dân nhẹ dạ cả tin nghe kẻ xấu thực hiện hành vi chống đối, tụ tập đông người hay
xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng hòng phá hoại tình đoàn kết giữa các dân
tộc. Thế nhưng, từ khi công an chính quy về đảm đương trưởng, phó công an các xã
nêu trên thì ANTT, các loại tội phạm tại các địa phương đó giảm rõ rệt; người dân tin
tưởng, ủng hộ công an xã triển khai các kế hoạch, phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc”, bảo đảm ANTT đạt nhiều kết quả. Tại cơ sở, công an chính quy có
điều kiện tìm hiểu phong tục, tập quán và cả những vướng mắc, bức xúc của nhân
dân, từ đó có giải pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp; đồng thời làm tăng mối quan hệ
gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.
Đánh giá kết quả thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã trên địa
bàn, Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Căn cứ
tình hình địa bàn, từ năm 2006, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cho chủ trương để
công an một số huyện biên giới phức tạp điều động công an chính quy về đảm đương
chức danh trưởng hoặc phó trưởng công an xã. Theo đó, công an các huyện: Mường
Nhé, Tủa Chùa, Điện Biên Đông và huyện Điện Biên là những đơn vị đầu tiên đã
điều động 28 đồng chí về 26 xã. Qua triển khai tại các địa bàn được tăng cường công
an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, chất lượng hoạt động của lực lượng
công an xã được nâng lên rõ rệt; công tác tiếp nhận, phối hợp giải quyết các vụ việc
liên quan đến ANTT tại cơ sở, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm,
tệ nạn xã hội đạt kết quả tích cực, công tác quản lý, đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm
vắng, tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm, công tác quản lý, giáo dục người vi
phạm pháp luật tại cơ sở, các đối tượng chấp hành án phạt quản chế, cải tạo không
giam giữ được thực hiện tốt, các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân được
giải quyết kịp thời, không để nảy sinh vấn đề phức tạp về ANTT. Phong trào “Toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa bàn có công an chính quy đảm nhiệm công an xã,
trưởng, phó công an xã nổi trội hơn.
Trong năm 2019, công an chính quy về xã cùng các lực lượng đã tham mưu
giải quyết kịp thời, ổn định những vụ việc phức tạp về ANTT tại huyện Mường Nhé;
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chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động
của các thế lực thù địch và các loại đối tượng phạm tội. Góp sức đấu tranh quyết liệt
với số đối tượng hoạt động lập “Nhà nước H’Mông”, hoạt động của các tà đạo “Giê
Sùa”, “Bà cô Dợ”, “Hội thánh của đức chúa trời mẹ”, công an chính quy ở xã còn chủ
động hỗ trợ các lực lượng phát hiện, điều tra, bắt giữ 637 vụ, 735 đối tượng phạm tội
về ma túy, thu giữ 109,8 kg hê-rô-in, 58 kg ma túy đá, 12,4 kg và 49 nghìn viên ma
túy tổng hợp, 15,6 kg thuốc phiện; điều tra, khám phá 178 vụ, bắt giữ 238 đối tượng
phạm tội hình sự; phát hiện, xử lý 168 vụ, 195 cá nhân, tổ chức vi phạm về lĩnh vực
kinh tế, môi trường; công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt và vượt một số chỉ tiêu đề
ra. Điều đáng nói là, trong chương trình làm nhà tình nghĩa cho người nghèo ở
Mường Nhé do Bộ Công an phát động, lực lượng công an chính quy xã ở huyện
Mường Nhé đã hoàn thành điều tra, khảo sát lập danh sách hộ nghèo trong thời gian
rất ngắn; sau đó tại cơ sở, các đồng chí công an chính quy lại góp sức giúp bà con
dựng nhà. Nhờ đó, Điện Biên đã hoàn thành làm mới, sửa chữa gần 1.200 ngôi nhà
tặng đồng bào nghèo trong thời gian chưa đầy sáu tháng trước niềm vui khôn xiết của
hàng nghìn người.
Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; theo chỉ
đạo của Bộ Công an về việc đưa công an chính quy về xã, đến thời điểm này
Công an tỉnh Điện Biên đã bố trí, điều động 238 đồng chí công an chính quy về
đảm đương chức danh trưởng, phó trưởng công an 115 xã trên địa bàn toàn tỉnh
(đạt 100% xã có công an chính quy). Trong đó 114 đồng chí giữ chức trưởng
công an xã; 124 đồng chí phó trưởng công an xã.
006. NHÓM PV/ Điện Biên: Chính quyền dung túng công ty xăng dầu “chiếm
đất”?// Giáo dục và Thời đại.- Số 132.- Ngày 2/6/2020 - Tr.12
Chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất song Công ty Xăng dầu
Điện Biên vẫn thực hiện dự án “Cửa hàng xăng dầu Nà Hỳ”, tại xã Nà Hỳ,
huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Giám đốc công ty này cho rằng, thủ tục hoàn thiện muộn là do UBND tỉnh
chứ chủ đầu tư thì không sai...
Xã “tuýt còi”... dự án sai của tỉnh
Dự án xây dựng “Cửa hàng xăng dầu Nà Hỳ” do Công ty Xăng dầu Điện Biên
làm chủ đầu tư, được xây dựng tại bản Nà Hỳ 1. Dự án này được triển khai theo
Quyết định chủ trương đầu tư số 997/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh Điện Biên. Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên
là người phê duyệt chủ trương này.
Theo Quyết định trên, dự án sẽ xây dựng cửa hàng xăng dầu cấp 3 với 3 vòi
bơm với công suất thiết kế là 780m3/1 năm. Diện tích sử dụng dự án tại vị trí nêu trên
là 1.262,7m2. Trong đó, quy mô kiến trúc xây dựng gồm: Nhà bán hàng, mái che cột
bơm, khu bể chứa, sân bê tông nội bộ, đường bãi đá và khuôn viên cây xanh. Tổng
vốn đầu tư của dự án này là 5 tỷ đồng.
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Thời gian hoạt động của dự án sẽ là 50 năm. Thời gian xây dựng dự án bắt đầu
từ quý I và hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh quý II. Quyết định có nêu về các
điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án. Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư phải “tuân
thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quy hoạch; quản lý sử dụng
đất đai; pháp luật đầu tư...”.
Tuy nhiên, thực tế là đơn vị này đã bước sang giai đoạn hoàn thiện phần xây
dựng cơ sở hạ tầng nhưng vẫn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây
hàng năm sang đất kinh doanh.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Quàng Văn Xuân, Chủ tịch kiêm Giám đốc
Công ty Xăng dầu Điện Biên khẳng định mình làm đúng. Mặc dù vậy, cái đúng ấy đã
2 lần bị chính quyền xã Nà Hỳ “tuýt còi”, yêu cầu đơn vị dừng thi công khi chưa đủ
thủ tục pháp lý.
“Bên anh đang làm thủ tục chuyển đổi đất mà. Bên anh đăng ký với huyện, tỉnh
phê duyệt bên anh mới làm được chứ. Cái đấy do tỉnh phê duyệt chậm nên bọn anh
chưa làm được ngay thôi”, ông Quàng Văn Xuân cho biết.
Trả lời phóng viên về câu hỏi: “Khi chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích
sử dụng đất mà đã triển khai dự án thì đã đúng với quy định hay chưa?”. Ông Xuân
thừa nhận đơn vị mình đã “làm tắt” song... không trái quy định.
“Thì đương nhiên bọn tôi làm trước, đại ý là làm trước rồi. Nhưng bên phía
công ty đã đưa vào khai thác, sử dụng đâu. Chúng tôi là doanh nghiệp Nhà nước.
Chúng tôi không làm sai cái gì cả đâu!”, ông Xuân cho biết thêm.
Ai “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp “làm tắt”?
Ông Nguyễn Quang Chương, Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật (QLKT), Công
ty Xăng dầu Điện Biên cho biết, đến tháng 6 thì dự án sẽ hoàn thiện xây dựng cơ sở
vật chất. Sau khi nghiệm thu phần xây lắp, công ty này sẽ thực hiện một số thủ tục để
được cấp phép kinh doanh. Đó là điều kiện cần thiết và bắt buộc để đi vào hoạt động.
Để dự án được triển khai “tắt” như hiện nay thì đã có sự “cảm thông” và “ưu ái” của
huyện Nậm Pồ.
“Huyện cho phép trong lúc làm thủ tục (xây dựng cửa hàng khi chưa chuyển
đổi từ đất trồng cây sang đất kinh doanh - PV) thì các anh cứ làm, nhưng mà không
được phép kinh doanh thôi. Các anh trong huyện có nói, từ lúc có chủ trương đầu tư
đến lúc hoàn thiện chỉ 1 năm thôi. Nếu mà cứ chờ thủ tục xong thì lúc đấy hết hạn
đầu tư rồi, không làm được đâu. Tỉnh sẽ thu hồi ngay. Nhưng mà khi đi vào hoạt
động thì phải đầy đủ hết thì lúc đấy tỉnh mới cho”, ông Chương cho biết.
Khi phóng viên hỏi: “Ai là người đã cho phép Công ty Xăng dầu Điện Biên
triển khai dự án khi chưa đủ thủ tục pháp lý và có văn bản chấp thuận từ phía chính
quyền huyện Nậm Pồ hay không?”. Ông Chương cho biết chỉ có chấp thuận “bằng
miệng”.
“Mình cũng không rõ. Anh Xuân đi cơ sở về có nói thế. Biết là huyện cũng tạo
điều kiện cho doanh nghiệp để mà làm. Kể cả có xây xong nhưng nếu không có giấy
phép kinh doanh cũng là tịt”, ông Chương nói thêm.
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Ngày 10/3, UBND xã Nà Hỳ có buổi làm việc với đại diện chủ đầu tư dự án
trên. Xã Nà Hỳ đã nhắc nhở công ty về hành vi xây dựng dự án trên đất nông nghiệp.
Công ty Xăng dầu Điện Biên đã cam kết sẽ sớm hoàn tất thủ tục.
Tiếp đó, ngày 28/4/2020, UBND xã Nà Hỳ lại tiếp tục làm việc. Tại đây, đoàn
công tác của xã đã lập biên bản đình chỉ thi công đối với Công ty Xăng dầu Điện
Biên. Công ty Xăng dầu Điện Biên lại tiếp tục cam kết “sẽ sớm hoàn thiện thủ tục
pháp lý theo quy định”.
Tuy nhiên, do diện tích và mức độ vi phạm vượt ngoài thẩm quyền xử lý của
UBND xã nên xã Nà Hỳ đã có văn bản báo cáo với UBND huyện xin hướng giải
quyết.
007. Ngọc Tuấn/ Vụ nộp phạt để giữ thể diện cho cán bộ ở Điện Biên: Doanh
nghiệp nói bừa hay bị “bịt miệng”?// Giáo dục và thời đại.- Số 133.- Ngày
3/6/2020 - Tr.10
Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải 2 bài viết: “Sở Giao thông - Vận tải Điện
Biên: Lợi dụng “cấp bách” phá rừng sản xuất?” và “Doanh nghiệp nộp phạt để
giữ thể diện cho cán bộ” phản ánh việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và
Quản lý Giao thông (Cty CP.ĐTXD&QLGT Điện Biên) tự ý phá rừng sản xuất
để thực hiện dự án trên tuyến Quốc lộ 12, đoạn qua thị xã Mường Lay, UBND
tỉnh Điện Biên đã có công văn trả lời.
Doanh nghiệp nói chính quyền ... quan liêu
Theo công văn, ông Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho
biết, phát ngôn của ông Đỗ Thanh Lâm, Giám đốc Cty CP.ĐTXD&QLGT Điện Biên
trước Báo GD&TĐ là không đúng sự thật.
“Luật Lâm nghiệp không sai. Nhưng người quy hoạch ở tỉnh Điện Biên này là
sai. Nó quy hoạch trên bản đồ, không có quy hoạch chi tiết trên thực địa. Nó như cái
bẫy. Ông nào động vào cũng là chết. Các ông ý trót phê duyệt quy hoạch mất rồi. Nó
lại nhầm. Theo quy định, nếu chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải
(GTVT) thì ông không được quy hoạch (đất hành lang) vào thành đất rừng. Như thế
nghĩa là tỉnh đương nhiên sai”, ông Lâm chia sẻ với Báo GD&TĐ trước đó.
“Dự án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết
định 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 là phù hợp với thực trạng. Quá trình xây
dựng quy hoạch đã được rà soát kỹ tại thực địa, đồng thời đã có ý kiến tham gia đầy
đủ của các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương, ý kiến thẩm định
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) trước khi phê duyệt, bảo
đảm tuân thủ các quy định của pháp luật” - UBND tỉnh Điện Biên.
UBND tỉnh Điện Biên cũng cho rằng, phát biểu của ông Lâm là ý kiến chủ
quan, không có căn cứ pháp luật, gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ,
công chức của Sở GTVT. Cá nhân ông Lâm cũng đã có báo cáo lên chủ đầu tư, xin tự
kiểm điểm và rút kinh nghiệm.
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Trước đó, để bảo vệ quan điểm của mình, ông Lâm đã nói: “Cái này lằng
nhằng bọn tao báo cáo thanh tra Bộ (GTVT - pv) để họ lên kiểm tra, bắt tỉnh quy
hoạch lại hết. Tôi hỏi Bộ rồi. Việc quy hoạch đấy thì Sở GTVT không đủ thẩm quyền
để tham gia vào quy hoạch của tỉnh, mà là Bộ. Vì hành lang nó là tài sản quốc gia. Bộ
GTVT bảo tỉnh các anh sai rồi.
Nếu bây giờ điều chỉnh là các anh vất vả lắm về thủ tục điều chỉnh lại quy
hoạch. Chủ tịch Sơn (Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - Mùa A Sơn) đã trót phê (phê
duyệt bản đồ quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên) rồi. Bây giờ mà bới
cái việc của Chủ tịch ra cũng dở. Đằng nào cũng nhầm, cũng sai rồi nên kệ... nó, làm
đến đâu thì thỏa thuận đến đấy”.
Phạt mấy chục triệu… thôi mà
Ông Đỗ Thanh Lâm cho biết, việc công ty mình chịu nộp phạt hơn 50 triệu
đồng về hành vi phá rừng sản xuất khi triển khai dự án là để giữ thể diện cho cán bộ.
“Làm việc xong thì bên tôi nhận. Ngoài cái đất hành lang ra thì cũng vi phạm
vào một ít, nên mới bảo các ông ấy là: Thôi tôi nộp phạt một ít để các ông giữ được
thể diện của các ông. Còn cái phần hành lang thì thôi không tranh cãi nữa, chúng tôi
lấy việc để chúng tôi làm. Thống nhất biên bản như thế, phạt mấy chục triệu thôi
mà”, ông Lâm nói.
Không đồng tình với quan điểm trên, ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Điện Biên cho biết việc xử phạt là thỏa đáng. Đoạn tuyến Km89+900 Km98+800 Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên thường xuyên xảy ra tình trạng đá rơi, lăn gây
hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Sở GTVT Điện Biên đã khẩn trương tổ chức triển
khai thực hiện theo phương án xử lý khẩn cấp, theo trình tự quy định nhằm bảo đảm
an toàn giao thông trong thời gian sớm nhất. Do công tác phối hợp với UBND thị xã
Mường Lay chưa chặt chẽ nên trong quá trình thi công, Cty CP.ĐTXD&QLGT đã
không thực hiện đúng chỉ đạo của Sở GTVT. Doanh nghiệp này đã tự ý mở đường
công vụ (ngoài phạm vi dự án) và một vài vị trí vượt quá hành lang an toàn đường bộ,
vi phạm vào đất rừng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
Hành vi của nhà thầu đã được UBND thị xã Mường Lay, Sở GTVT và các cơ
quan liên quan phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật, với hình phạt hành chính
và phạt bổ sung hơn 53 triệu đồng. Nhà thầu đã chấp hành Quyết định xử phạt và nộp
tiền phạt tại kho bạc Nhà nước thị xã Mường Lay.
Trong khi trước đó, ông Lâm cho rằng đơn vị mình bị phạt oan. “Vì mình làm
việc qua sở. Sở lại là đơn vị cấp dưới của tỉnh. Không cựa nhau được nên các ông ở
sở phải nhịn tỉnh. Về nguyên tắc, trước khi văn bản có hiệu lực thì giữ nguyên, còn
sau khi văn bản có hiệu lực thì không được quy hoạch vào nữa. Quy hoạch của mình
(quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Điện Biên - PV) có sau Nghị định 11 ra đời. Thế mới
nói, về nguyên tắc là bọn anh không sai, ông Lâm nói.
008. Ngọc Diệp/ Sai phạm tại Công ty Xăng dầu Điện Biên: “Nhiều cây xăng
chưa có thủ tục đất đai”// Giáo dục & Thời đại.- Số 144.- Ngày 16/6/2020 - Tr.12
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Trả lời về dự án “Cửa hàng xăng dầu Nà Hỳ” được ưu ái “làm tắt”, Giám đốc
Công ty Xăng dầu Điện Biên Quàng Văn Xuân nói: “Chú nên đi xem tất cả các cây
xăng tư nhân ở cái tỉnh Điện Biên này. Nhiều cây xăng chưa có thủ tục đất đai đâu".
Cửa hàng xăng dầu Nà Hỳ đi vào hoàn thiện khi chưa chuyển đổi mục đích sử
dụng đất.
Nói xong rồi… rút kinh nghiệm
Ngày 2/6, Báo GD&TĐ đăng bài: "Điện Biên: Chính quyền dung túng công ty
xăng dầu "chiếm đất"?". Bài viết phản ánh tình trạng vượt luật của Công ty Xăng dầu
Điện Biên khi triển khai dự án Cửa hàng xăng dầu Nà Hỳ tại bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ,
huyện Nậm Pồ.
Ngày 5/6, UBND huyện Nậm Pồ đã có văn bản số 842/UBND-VP về việc làm
rõ thông tin do Báo GD&TĐ phản ánh. Nội dung công văn yêu cầu làm rõ thông tin
liên quan đến phát ngôn của ông Nguyễn Quang Chương, Trưởng phòng Quản lý kỹ
thuật, Công ty Xăng dầu Điện Biên.
Theo đó, đơn vị này phải cho UBND huyện Nậm Pồ biết: "Ai là người chấp
thuận "bằng miệng", chấp thuận vào thời điểm nào và địa điểm ở đâu, để Công ty
Xăng dầu Điện Biên triển khai dự án khi chưa đủ thủ tục pháp lý?"
Thay vì việc trả lời những nội dung mà UBND huyện Nậm Pồ yêu cầu, tại văn
bản số 509/PLXĐB-BDT ngày 8/6/2020, Công ty Xăng dầu Điện Biên lại cho rằng:
Ông Nguyễn Quang Chương không phải là người đại diện phát ngôn hợp pháp của
công ty.
Ông Chương chỉ quản lý hồ sơ tài liệu của dự án và có trách nhiệm cung cấp hồ
sơ tài liệu. Còn những nội dung làm việc giữa Báo GD&TĐ với đại diện công ty là
ông Chương (sau khi có sự ủy quyền của ông Quàng Văn Xuân - Chủ tịch kiêm Giám
đốc công ty) chỉ là xã giao (?).
"Nội dung mà ông Chương nói trong lúc trò chuyện là chưa có căn cứ và chưa
xác đáng (?). Công ty Xăng dầu Điện Biên nói chung và cá nhân ông Nguyễn Quang
Chương xin rút kinh nghiệm sâu sắc", văn bản mà ông Xuân ký nêu rõ.
Như thế, nghĩa là bên phía Công ty Xăng dầu Điện Biên đã phát ngôn một cách
tùy tiện để ảnh hưởng đến uy tín và những nỗ lực của tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính
quyền huyện Nậm Pồ. Thích thì nói, để rồi lại "lẳng lặng" bảo nhau "rút kinh nghiệm
sâu sắc".
Công ty Xăng dầu Điện Biên phát ngôn “tiền hậu bất nhất”.
"Tiền trảm hậu tấu"
Nói về lý do vì sao khi chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất
trồng cây hàng năm sang đất kinh doanh mà dự án Cửa hàng xăng dầu Nà Hỳ đã
được triển khai và hoàn thiện(?), bên phía Công ty Xăng dầu Điện Biên đã phát ngôn
"tiền hậu bất nhất".
Ông Quàng Văn Xuân thì cho rằng lỗi là do UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt
chậm muộn. Còn cấp dưới của ông Xuân lại cho rằng đã có sự "giật dây" từ phía
chính quyền.
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Thế nhưng, trong văn bản mà ông Xuân phản hồi với UBND huyện Nậm Pồ lại
cho rằng, lỗi chậm muộn bởi dịch Covid-19. Văn bản nêu rõ: "Dự án đầu tư xây dựng
Cửa hàng xăng dầu Nà Hỳ được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư
theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 16/10/2019. Ngay sau khi được UBND tỉnh
chấp thuận chủ trương đầu tư, công ty đã thực hiện ngay việc chuyển đổi mục đích sử
dụng đất bằng việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất với UBND huyện Nậm Pồ.
Tuy nhiên, quá trình thẩm định và thực hiện thủ tục kéo dài vì nhiều lý do
khách quan, đồng thời do thời gian dãn (viết đúng là "giãn" - pv) cách xã hội để
phòng chống dịch Covid-19 nên đến ngày 26/5/2020 UBND tỉnh Điện Biên mới ban
hành Quyết định 480/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020
của huyện Nậm Pồ. Sau khi được phê duyệt trên thì mới tiếp tục triển khai các bước
tiếp theo".
Ngoài ra, chủ đầu tư của dự án đã lý giải hết sức "tốt đẹp" rằng: "Để bảo đảm
tiến độ, tính hiệu quả của dự án và kết thúc giai đoạn thi công trước mùa mưa, công
ty xăng dầu thực hiện song song việc vừa tổ chức thực hiện dự án, vừa hoàn thiện các
hồ sơ thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất".
Cũng tại công văn trên, ông Xuân cho biết: Dự án đang bước vào giai đoạn
hoàn thiện và chuẩn bị tổ chức nghiệm thu để bàn giao nhưng chưa đưa vào sử dụng
ngay do còn phải hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi được Sở Công Thương
cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh. Công ty đang tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi
mục đích sử dụng đất. Công việc này sẽ hoàn thành vào tháng 6/2020.
Trong khi đó, ông Xuân vẫn khẳng định đơn vị mình "luôn chấp hành tốt quy
định của Nhà nước" hơn các cây xăng còn lại.
"Chúng tôi là doanh nghiệp Nhà nước, chúng tôi không làm sai cái gì cả đâu.
Về vấn đề thủ tục đất cát, giấy phép kinh doanh thì chúng tôi là phải làm đầy đủ thì
chúng tôi mới hoạt động được chứ. Chứ có phải làm liều mạng được cái chuyện này
đâu", ông Xuân cho biết.
Theo ông Xuân, nếu như Công ty Xăng dầu Điện Biên làm sai thì trên địa bàn
tỉnh Điện Biên chẳng có mấy cây xăng làm đúng quy định.
"Để sòng phẳng mà nói, muốn xây dựng cái đất nước này ấy, thì chú nên đi
xem tất cả các cây xăng tư nhân ở cái tỉnh Điện Biên này. Nhiều cây xăng chưa có
thủ tục đất đai đâu. Anh nói với chú thế!", ông Quàng Văn Xuân nói.
009. Xuân Ân/ Y án tử hình 6 bị cáo sát hại nữ sinh ở Điện Biên// Báo Tiền
phong.- Số 170.- Ngày 18/6/2019 - Tr.11
Sáng 17/6, sau một ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác toàn bộ kháng
cáo kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên
(SN 1997, ở Điện Biên)
Cấp phúc thẩm cho rằng, dù có 2 bị cáo kêu oan nhưng căn cứ tài liệu chứng
cứ thu được cho thấy, bản án sơ thẩm trong vụ là đúng người, đúng tội, đúng pháp
luật.
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Cụ thể, án sơ thẩm tuyên bị cáo Vì Văn Toán tử hình về tội giết người, 13 năm
tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bùi Văn
Công, kẻ khởi xướng hành vi sát hại nạn nhân, bị phạt án tử hình về tội giết người, 14
năm tù về tội hiếp dâm, 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp là
tử hình.
Cùng 3 tội danh trên, các bị cáo Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường
Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm đều nhận tổng hình phạt là tử hình.
Ngoài ra, bị cáo Phạm Văn Dũng nhận 10 năm tù, Cầm Văn Chương 9 năm tù
về tội hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu (vợ bị cáo Công) lĩnh 3 năm tù về tội không tố
giác tội phạm. Về dân sự, các bị cáo trong vụ phải bồi thường cho gia đình nạn nhân
tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Tại tòa phúc thẩm, ông Cao Văn Hường (bố nạn nhân
Duyên) xin hoãn thi hành án tử hình 6 bị cáo để làm rõ hơn các tình tiết như động cơ
mục đích phạm tội; ai là hung thủ thực sự? Ông Hường cũng đề nghị khởi tố Bùi Kim
Thu thêm tội che giấu tội phạm
Về việc này, tòa án nhận thấy quá tình điều tra đã lấy lời khai, sàng lọc các
nghi phạm từ đó xác định vụ án bắt nguồn từ việc mâu thuẫn tiền mua bán ma tuý của
bà Trần Thị Hiền (mẹ chị Duyên) với các bị cáo Toán, Công. Do đó, việc ông Hường
cho rằng đã bỏ lọt tội phạm là không có căn cứ.
Về đề nghị khởi tố thêm tội danh với Thu, do tòa cấp sơ thẩm đã đề nghị Viện
KSND tỉnh Điện Biên xem xét nên toà phúc thẩm không đề cập.
Về việc Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng giữ kháng cáo kêu oan, Hội đồng xét
xử cho rằng dựa vào lời khai của các bị cáo khác và những chứng cứ có được, đủ căn
cứ xác định 2 bị cáo này có tham gia bắt giữ, hiếp dâm và sát hại chị Duyên.
Trong đó, Bùi Văn Công là người giúp sức tích cực nhất cho bị cáo Toán khi
chủ động tập hợp các bị cáo khác cùng phạm tội; Công cũng trực tiếp sát hại nạn
nhân.
Bị cáo Vương Văn Hùng là người góp sức tích cực khi làm theo sự chỉ đạo của
Toán và Công. Hùng là đầu mối kết nối các bị cáo trong quá trình thực hiện hành vi
phạm tội và sau đó còn tiêu huỷ các chứng cứ khiến công tác điều tra gặp khó khăn.
Ngoài ra, tòa phúc thẩm cho rằng bị cáo Phạm Văn Nhiệm từng kêu oan nhưng
sau xin thay đổi kháng cáo, mong được giảm án là không có căn cứ nên vẫn phải
nhận hình phạt tử hình.
010. Ngọc Diệp/ Bản án thích đáng cho những kẻ bất lương// Giáo dục Thời đại.Số 146.- Ngày 18/6/2020 - Tr.13
Phiên xét xử phúc thẩm vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên giao gà bị bắt cóc, hiếp
dâm và sát hại đã khép lại. Những kẻ bất lương đã chịu hình phạt thích đáng.
Tuy vẫn còn lời ra, tiếng vào “kêu oan” của kẻ “đánh mất” nhân tính, song
hình phạt đã phần nào giúp thỏa lòng dư luận.
Nhận tội vì bị ép cung?
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Trong phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Vương Văn Hùng (36 tuổi) đã "đánh
võng" dư luận khi cho rằng bản thân đã khai bừa khi bị "ép cung suốt 7 ngày 7 đêm".
Ngày 16/6, trả lời thẩm vấn Vương Văn Hùng đã phản bác việc án sơ thẩm quy
kết anh ta phạm tội giết người, hiếp dâm. Hùng cho rằng bị oan vì chỉ tham gia bắt
cóc nhằm chiếm đoạt tài sản khác.
Vương Văn Hùng khai trong quá trình điều tra đã "bị bức cung, dùng nhục
hình". Bị cáo nói trước tòa: "Có đợt tôi bị ép cung suốt 7 ngày 7 đêm, không được
cho ngủ. Tôi còn bị lột hết quần áo, dùng dùi cui điện dí vào người nên buộc phải
nhận tội".
Khi Viện kiểm sát (VKS) đến phúc cung, Hùng đã trình bày về việc bị ép cung
nhưng kiểm sát viên không nghe và bảo "đợi sau rồi trình bày". Y còn cho rằng rất
nhiều bản cung chỉ được ký chứ không được nghe điều tra viên đọc.
"Có lần, điều tra viên còn đưa cả 6 - 7 "tờ giấy lấy cung" bắt bị cáo ký khống.
Bị cáo yêu cầu viết lời khai vào đó rồi mới ký song không được chấp nhận", Vương
Văn Hùng khai nhận trước tòa án cấp cao.
Cũng theo Hùng, các bị can khác có một số lời khai không trung thực vì hắn
khẳng định trong các ngày từ mùng 2 và 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bản thân chỉ ở
nhà chứ không tham gia cưỡng bức, sát hại thiếu nữ giao gà như lời khai của các bị
cáo. Mùng 4 Tết, Hùng mới đến nhà Toán chúc Tết. Hùng đề nghị HĐXX trích xuất
dữ liệu camera của một gia đình hàng xóm để chứng minh hành vi ngoại phạm.
Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của Vương Văn Hùng cho rằng
quá trình làm việc trong trại giam không thấy thân chủ thông báo về việc bị ép cung.
"Sát nhân máu lạnh" cũng kêu... bị ép
Vì Văn Toán - Kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc, giết hại nữ sinh giao gà chiều 30
Tết Kỷ Hợi ở Điện Biên.
Khi "ông trùm" Vì Văn Toán (người tổ chức, chỉ đạo bắt giữ rồi sát hại Cao
Mỹ Duyên) cùng một số đồng phạm đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm
tội trước tòa thì "cặp trời se" là Bùi Văn Công (kẻ trực tiếp tổ chức bắt giữ, hiếp dâm,
sát hại Cao Mỹ Duyên dưới sự chỉ đạo của Vì Văn Toán) và vợ là Bùi Thị Thu (kẻ đã
che giấu, không tố giác tội phạm) vẫn cố tình "chày cối" kêu oan.
Tại tòa cấp cao, Bùi Văn Công bất ngờ phản cung, cho rằng, hiện hung thủ sát
hại, cưỡng hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên vẫn chưa được làm rõ và bắt giữ. Bản thân
Công cũng bị người khác thù hằn nên mới bị đổ tội oan.
Về vết máu thu được trên thùng xe tải, Công cho rằng đó là máu do ai đó bôi
vào xe với mục đích hãm hại mình. "Suốt quá trình điều tra, bị cáo chưa bao giờ thừa
nhận hành vi phạm tội mà cán bộ bảo bị cáo ký thế nào, thì bị cáo chỉ ký như vậy",
Bùi Văn Công trình bày trước tòa.
Bùi Văn Công nói thêm: "Khi bị bắt giữ, điều tra viên bắt bị cáo phải học thuộc
các bản khai, bị cáo cũng bị bắt phải ký vào nhiều tờ giấy trắng. Việc bị ép cung, bị
cáo chỉ dám chia sẻ với "anh em cùng buồng giam", còn không kể chuyện này với ai,
kể cả với luật sư bào chữa cho mình vì sợ bị cán bộ đánh đập".
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Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Công với bà Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) thì
Công khai rằng không quen biết, chưa bao giờ gặp bà Hiền. "Trong trại giam bị cáo
bị đấm, dí điện vào người, bị cáo ngất thì bị đổ nước cho tỉnh lại. Bị cáo bị oan, mong
HĐXX xử đúng người, đúng tội", Công khai tại tòa.
Kẻ thủ ác đền tội
Ngày 17/6, tòa án cấp cao tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án bắt
cóc, hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên. Dù lời khai của
vợ chồng Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng đều trái ngược so với lời khai trước đó,
cũng như trái ngược với lời khai của các bị cáo còn lại xong 6/9 bị cáo vẫn phải lĩnh
án tử hình.
HĐXX tuyên bác kháng cáo của Vì Văn Toán, Bùi Văn Công và Vương Văn
Hùng. Đồng thời bác kháng cáo của gia đình bị hại Cao Mỹ Duyên. Tòa tuyên án đối
với lần lượt các bị cáo: Vì Văn Toán: Tử hình vì tội giết người, 12 năm về tội bắt cóc
chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt tử hình.
Bùi Văn Công: Tử hình về tội giết người, 14 năm về tội hiếp dâm; 12 năm tù
về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tổng
hình phạt tử hình.
Vương Văn Hùng: Tử hình về tội giết người; 10 năm tù về tội hiếp dâm; 12
năm tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt tử hình.
Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm; 12
năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Lường Văn Hùng: Tử hình về tội giết người; 14 năm tù về tội hiếp dâm; 12
năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Chung thân về tội mua bán trái phép
chất ma túy. Tổng hình phạt chung tử hình.
Lường Văn Lả: Tử hình về tội giết người; 14 năm tù về tội hiếp dâm; 11 năm
tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt chung tử hình.
Phạm Văn Dũng: 10 năm tù về tội hiếp dâm. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt.
Cầm Văn Chương: 9 năm tù về tội hiếp dâm. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt. Bùi Thị
Kim Thu: 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.
011. Minh Thịnh/ Điện Biên: Thảm án giết 2 người rồi tự sát// Giáo dục và thời
đại.- Số 129.- Ngày 29/5/2020 - Tr.14
Sùng A Chu (55 tuổi, trú tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện
Biên) có quan hệ bất chính với cháu H.T.H (15 tuổi) dẫn đến có thai. Nghi ngờ bố mẹ
nuôi của H.T.H sẽ tố cáo nên Chu đã mang dao đến giết cả hai rồi tự sát.
Ngày 28/5/2020, tại địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một
vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ án này gồm:
Sùng A Chu, Giàng Thị Sính và Hờ A Páo. Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công
an tỉnh Điện Biên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.
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Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28/5/2020, ông Sùng A Chu
(55 tuổi) trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
đã đem theo một con dao tìm đến nhà chị Giàng Thị Sính (35 tuổi) trú cùng bản.
Ngay khi gặp chị Sính, ông Chu xông vào, dùng dao chém liên tiếp vào đầu chị Sính.
Thấy vợ bị chém, anh Hờ A Páo (38 tuổi) lao vào can ngăn thì bị Sùng A Chu
đâm hai nhát vào bụng dẫn đến tử vong. Sau khi chị Sính vùng chạy được 20m thì
gục xuống và tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi “hạ sát” hai người, Chu đã lấy
dao tự đâm vào cổ mình để tự sát. Chu cũng tử vong tại chỗ.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do Sùng A Chu có quan hệ bất chính với
cháu H.T.H (15 tuổi, con nuôi của vợ chồng anh Páo và chị Sính), cháu H có thai.
Sau khi sự việc xảy ra, hai bên gia đình đã xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.
Do nghi ngờ bị tố giác trước cơ quan pháp luật nên ông Chu đã ra tay sát hại vợ
chồng anh Páo, chị Sính.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
012. Ngọc Diệp/ Điện Biên: Bố bắn nhầm khiến con ruột tử vong khi đi săn//
Giáo dục và thời đại.- Số 129.- Ngày 29/5/2020 - Tr.10
Trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một trường hợp tử
vong thương tâm do người bố bắn nhầm chính con trai ruột của mình khi cả hai
người đang vào rừng săn thú.
Công an huyện Nậm Pồ cho biết, rạng sáng ngày 27/5/2020, tại khu rừng gần
mốc biên giới số 53, thuộc bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, ông Tráng A
Vảng (Sn 1962) đã sử dụng súng kíp để đi săn, bắn nhầm vào chính con trai mình dẫn
đến tử vong. Nạn nhân là Tráng A Sinh (SN 1993). Cả hai cùng trú tại bản Pú Đao,
xã Si Pa Phìn. Vào thời gian trên, hai bố con ông Vảng mỗi người vác một khẩu súng
tự chế vào rừng săn thú. Trong lúc săn bắn, ông Vảng đã tưởng con trai mình là thú
rừng nên đã bắn nhầm khiến Sinh tử vong.
Tại cơ quan công an, ông Vảng đã xác nhận sự việc trên là đúng. Khám
nghiệm thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng cũng phát hiện có 2 viên đạn bi bằng chì
găm trong cơ thể.
Công an huyện Nậm Pồ đã thu giữ 2 khẩu súng kíp, đồng thời tiến hành các
biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của
pháp luật.
Ông Mùa A Hòa, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn cũng xác nhận sự việc đau
lòng nói trên.
“Hôm qua sau khi nghe tin, chúng tôi cũng cho anh em lên xác minh. Ban đầu
thì cho anh em đưa ông Vảng về trụ sở xã để làm việc. Sau đó phân công người lên
rừng để đưa thi thể cháu Sinh về để làm các thủ tục cần thiết. Trong sự việc này, thấy
bảo hai bố con anh ý có rủ nhau vào rừng, phân công mỗi người đi một hướng để tìm
thú rừng. Thế nhưng thế nào đứa con lại quay về chỗ bố, người bố tưởng là thú rừng
nên đã bắn”, ông Hòa cho biết.
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Ông Hòa cho biết thêm, trước đó, vào năm 2018 tại bản Noong Dạo, xã Si Pa
Phìn cũng đã từng xảy ra sự việc tương tự.
“Năm 2018 cũng có một trường hợp như thế. Cả đoàn đi săn, họ phân chia
nhau đi các hướng. Về sau có một người quay trở về thì bị thành viên trong đoàn bắn
nhầm dẫn đến tử vong. Hàng năm, chúng tôi luôn phối hợp với cơ quan Công an, bộ
đội biên phòng tổ chức tuyên truyền, vận động bà con tự giác giao nộp vũ khí tự tạo,
vật liệu nổ trái phép thế nhưng một số người họ vẫn âm thầm giấu súng ở các lán
nương nên việc kiểm tra, phát hiện để thu giữ rất khó khăn”, ông Hòa thông tin thêm.
013. X. MAI/ Tóm gọn 3 đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp//
Công an nhân dân.- Số 5423.- ngày 2/6/2020 -Tr.5
Ba đối tượng đó là Hờ A Vàng (SN 1993); Ma A Trăng (SN1997) và Cư A Sàn
(SN 1976), cùng trú tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Liên quan đến
vụ án trên, ngày 31-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã ra
quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Sau khi ra tù, Hờ A Vàng, đối tượng có tiền án 6 năm tù về tội ma túy vẫn
ngựa quen đường cũ. Để có tiền tiêu xài, Vàng đã kết nối với Cư A Sàn, đối tượng có
tiền án 16 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Ma A Trăng hình
thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt
Nam rồi đưa vào Lào Cai.
Thời điểm đầu năm 2020, qua công tác quản lí nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội
phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai có thông tin về hoạt động của đường dây mua
bán ma túy trên. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an
tỉnh Lào Cai, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy
Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng vào cuộc nắm tình hình.
Quá trình dày công theo dõi, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh
Lào Cai đã dựng được chân dung; xác định được vai trò của từng đối tượng trong ổ
nhóm. Trong đường dây này Vàng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; móc nối với các
đối tượng ở Lào, Myanmar mua ma túy sau đó vận chuyển từ Điện Biên rồi đưa sang
Lào Cai. Trăng được giao nhiệm vụ vận chuyển ma túy, còn Sàn có nhiệm vụ đi
trước để dò đường. Thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng tạm
dừng hoạt động...., nhưng trong quãng thời gian này, các trinh sát Phòng CSĐT tội
phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai vẫn âm thầm nắm bắt hoạt động của đối tượng.
Đầu tháng 5-2020, khi các địa phương nới lỏng kiểm soát, các đối tượng bắt đầu hoạt
động trở lại. Khi có thông tin trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo ban
Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai lập án đấu tranh.
Dưới cái nắng hè như đổ lửa, các trinh sát được giao nhiệm vụ giám sát đối
tượng. Yêu cầu đặt ra đối với các thành viên của Ban Chuyên án là phải bắt giữ được
đối tượng mang hàng; sau đó, bắt giữ các đối tượng tham gia vào đường dây, đảm
bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày 29-5, các đối tượng rời khỏi nhà.
Cũng như quy luật, hai đối tượng đi trước dẫn đường, đối tượng còn lại đi sau... Mọi
di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Phòng
CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai.
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Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-5, các đối tượng về đến thôn Na Lăng, xã Bản
Cầm, huyện Bảo Thắng. Sau khi khống chế đối tượng Trăng, các mũi trinh sát của
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ,
Công an xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng lần lượt bắt giữ các đối tượng còn lại; thu
giữ vật chứng là 18 nghìn viên ma túy tổng hợp.
Bắt giữ đối tượng đã khó, đấu tranh để chúng khai nhận hành vi phạm tội còn
gian nan hơn nhiều. Ngay sau khi các đối tượng được đưa về trụ sở, Đại tá Trần Quốc
Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp đấu tranh với đối tượng Vàng.
Với bản chất của một kẻ từng ra tù, vào tội, ban đầu Vàng khai rằng chỉ được rủ sang
Lào Cai chơi, ngoài ra không biết gì về số ma túy trên. Đối tượng Sàn cũng quanh co
không nhận tội... Vừa động viên, thuyết phục; vừa đưa ra những chứng cứ dày công
thu thập được, đối tượng Vàng sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội. Nhưng lúc này,
Vàng lại nhận hết hành vi phạm tội về anh ta, nhằm giúp cho Trăng và Sàn thoát tội.
Nhưng bằng các nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy
Công an tỉnh Lào Cai đã chứng minh và làm rõ vai trò của từng đối tượng trong
đường dây.
Theo lời khai của các đối tượng thì khoảng đầu năm 2020, các đối tượng bắt
đầu hoạt động. Tuy nhiên, thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19, các chốt,
trạm kiểm soát ở địa phương, hoạt động 24/24 giờ nên bọn chúng lo sợ bị phát hiện
đã tạm dừng hoạt động... Khi việc kiểm soát được nới lỏng, chúng bắt đầu hoạt động
trở lại. Vào 5h ngày 29-5 Hờ A Vàng đi lên khu vực biên giới giáp với Lào mua số
ma túy trên, sau đó thuê Ma A Trăng vận chuyển sang Lào Cai với giá tiền công là 27
triệu đồng. Ma A Trăng đã rủ Cư A Sàn dẫn đường. Sau khi thống nhất kế hoạch, các
đối tượng sử dụng 3 xe mô tô vận chuyển ma túy từ huyện Nậm Pồ sang Lào Cai. Ma
A Trăng để ma túy ngay trên xe... Quá trình di chuyển, Sàn đi trước, có nhiệm vụ
cảnh giới. Trong trường hợp có các trạm kiểm soát giao thông thì sẽ thông báo cho
đồng bọn dừng lại. Đối tượng Vàng đi thứ hai, còn Trăng đi sau cùng... Song dù
thông minh đến mấy, hoạt động của các đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ
án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục đấu
tranh mở rộng chuyên án.
014. THÙY TRANG/ Nguy hiểm chết người từ ngộ độc nấm// Lao động cuối
tuần.- Số 22.- Ngày 29-31/5/2020 - Tr.18
Trong vòng một tháng tại Điện Biên đã xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm khiến 5 cháu
nhỏ tử vong. Trong khi đó tại Quảng Ngãi, 3 người trong một gia đình cũng vừa tử
vong do ăn phải nấm lạ. Các bác sĩ cho biết, tỉ lệ tổn thương do ngộ độc nấm rất cao,
dễ gây tử vong nhưng người dân vẫn chưa có nhiều hiểu biết, vô tư hái nấm trong
rừng, nấm lạ về ăn.
Ba nạn nhân trong vụ ngộ độc nấm ngày 25.4 là em Hạng Thị P (sinh năm
2006), em Hạng Thị T (sinh năm 2008, em ruột cháu P) và em Giàng Thị S (sinh năm
2014). Một trong số các em đã tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 trường hợp còn lại
được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, sau đó được chuyển lên Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Điện Biên nhưng do chất độc đã ngấm vào cơ thể nên diễn biến sức
khỏe ngày càng yếu. Sau một tuần cứu chữa, cả 2 em đã tử vong.
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Trước đó, ngày 4.4, hai cháu Lý A B (sinh năm 2005) và Lý A C (sinh năm
2008) cũng đã tử vong vì ăn nhầm nấm độc khi đi chăn trâu trên nương. Đáng nói,
chính quyền địa phương tại đây cho biết, tình trạng người dân trên địa bàn đi hái nấm
rừng về nấu ăn không phải hiếm. Trong khi đó, vụ việc một gia đình 4 người ở xã
Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang tử vong vì ăn nấm độc cũng xuất phát
từ việc người dân vẫn thiếu hiểu biết trong việc phân biệt các loại nấm độc và không
độc... Mặc dù chính quyền đã tuyên truyền về việc không sử dụng các loại nấm
không rõ nguồn gốc nhưng sau những trận mưa thất thường, nấm mọc lên ở các
nương rẫy thì người dân lại chủ quan, hái về sử dụng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có khoảng 50-100 loài
nấm độc khác nhau. So với các loại ngộ độc khác, ngộ độc nấm xảy ra ít hơn về số
ca, nhưng tỉ lệ tử vong lại rất cao.
Cùng trong đầu tháng 5, khoa Hồi sức chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp
nhận 2 bệnh nhân trong một gia đình gồm anh Đinh Văn T (39 tuổi) và Đinh Thị N
(38 tuổi, vợ của anh T), là người dân tộc Ca Dong, ngụ xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây,
tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng ngộ độc nấm nặng.
Trước đó, gia đình anh T đã vào rẫy và hái nấm có màu trắng (chưa xác định
loại nấm), vừa mọc sau mưa để về chế biến món ăn tối. Sau bữa ăn khoảng 12 tiếng
đồng hồ, lần lượt anh T, con trai (12 tuổi) và chị N có biểu hiện đau bụng, nôn mửa ra
máu, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng. Ba nạn nhân được người thân đưa vào Bệnh
viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu và được điều trị 2 ngày thì con gái anh T được
chuyển ra bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng, còn 2 vợ chồng anh T được chuyển ra
Bệnh viện Đà Nẵng vì bệnh tình chuyển biến nặng.
Bác sĩ Hà Sơn Bình - Phụ trách khoa Hồi sức chống độc - Bệnh viện Đà Nẵng
cho hay, bệnh viện tiếp nhận người vợ trong tình trạng rối loạn tri giác, sau đó hôn
mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy gan cấp, suy thận cấp. Người chồng triệu
chứng ngộ độc xảy ra chậm hơn, tỉnh táo, tiếp xúc được, tổn thương gan. Các bác sĩ
phải thay huyết tương, lọc máu liên tục, cho nạn nhân thở máy. Tuy nhiên, do độc
tố của nấm quá nặng, ngày 11.5 vừa qua, cả 2 vợ chồng anh Đinh Văn T đều đã tử
vong. Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cũng xác nhận, con của anh T - nạn nhân
thứ 3 bị tổn thương não rất nặng, không còn phản xạ. Cả 3 nạn nhân đã được người
nhà đưa về.
Theo bác sĩ Bình, tùy theo từng loại nấm mà xuất hiện triệu chứng ngộ độc
trước 6 giờ hoặc xuất hiện muộn từ 6-40 giờ sau khi ăn. Tuy nhiên, những trường hợp
ngộ độc sau 6 giờ hoặc muộn hơn có tổn thương gan, thận, tiên lượng nặng hơn. Ngộ
độc nấm thường gây đau bụng, nôn mửa, hoa mắt, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng,
toàn thân mệt mỏi, da xanh tái, co giật, khó thở... Nguy hiểm hơn, độc tố của một số
loại nấm có thể gây liệt thần kinh, phá huỷ tế bào gan, thận, dẫn đến hôn mê, tử vong.
Những trường hợp ngộ độc nấm, suy gan cấp, điều trị nội khoa thường thất bại,
chỉ có biện pháp duy nhất là ghép gan. Tuy nhiên, việc ghép gan thường rất khó khăn
do chi phí cao, khó tìm được gan tương thích để ghép và không phải cơ sở y tế nào
cũng có thể thực hiện được.
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“Những vụ việc tử vong do ăn nấm độc gần đây cho thấy, người dân vẫn rất
chủ quan, chưa có kiến thức phân biệt nấm lành và nấm độc. Chúng tôi khuyến cáo,
những loại nấm vừa mọc sau mưa, có màu sắc sặc sỡ thường là nấm độc và rất nguy
hiểm. Người dân chỉ nên sử dụng những loại nấm được nuôi trồng, đã biết chắc chắn
chủng loại nấm, nguồn gốc nấm. Còn lại, mọi người không được ăn nấm lạ, nấm
hoang dại, nấm màu trắng hoặc có màu sắc sặc sỡ. Không hái nấm non chưa xòe mũ
vì chưa bộc lộ hết đặc điểm cấu tạo, khó nhận dạng nấm độc.
Nếu có biểu hiện ngộ độc, người dân cần nhanh chóng thải độc ra khỏi cơ thể
bằng cách gây nôn để nôn toàn bộ thức ăn hoặc dùng than hoạt tính có tác dụng làm
giảm chất độc, sau đó đến ngay cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn để điều trị
sớm” - bác sĩ Bình chia sẻ.
015. MINH THỊNH/ Điện Biên: Nỗ lực vận động hơn 193.000 học sinh đi học trở
lại// Giáo dục và Thời đại.- Số 133.- Ngày 3/6/2020 - Tr.2
Từ 1/6, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã hoạt động
trở lại như bình thường. Ngành GD&ĐT tỉnh Điện Biên đang nỗ lực vận động
hơn 193.000 học sinh ra lớp.
Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện
Biên, đơn vị này đã yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị
trực thuộc Sở GD&ĐT; Các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện tiếp tục thực hiện
nghiêm túc các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của cơ
quan chuyên môn cho đến khi cả nước công bố hết dịch bệnh.
Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông, Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm: Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập
tỉnh, Ngoại ngữ - Tin học, Giáo dục Nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện
tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại bình thường. Thời gian dạy học bình thường
kể từ ngày 1/6/2020 theo chương trình, kế hoạch giáo dục và khung thời gian năm
học đã điều chỉnh.
Sở GD&ĐT giao Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tế để quyết định việc tổ chức
ăn bán trú tại trường cho học sinh. Tuy nhiên, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, phòng chống dịch bệnh theo quy định.
Song song với đó, các địa phương tiếp tục huy động học sinh ra lớp.
016. LÊ LAN và BÍCH HẠNH/ Hiệu quả mô hình STEM ở một trường vùng
cao// Nhân Dân.- Số 23601.- Ngày 2/6/2020 - Tr.5
Khái niệm “giáo dục STEM” từng rất xa vời với học sinh vùng cao tỉnh Điện
Biên nói chung, thầy và trò Trường THCS Noong Hẹt (huyện Điện Biên) nói riêng. Vậy
nhưng từ khi dự án “Ngôi nhà chữa cháy thông minh” của học sinh nhà trường được trao
giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện thì thầy, trò Trường THCS Noong Hẹt đã tự
tin hơn để bắt tay thực hiện các dự án mới và tin tưởng, phương pháp giáo dục STEM sẽ
được nhân rộng, giúp học sinh phát triển năng lực sáng tạo toàn diện.
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Là một trong hai tác giả thực hiện dự án “Ngôi nhà chữa cháy thông minh” vừa
được trao giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện, em Bùi Hồng Anh, học sinh
lớp 9D1, chia sẻ: Chúng em nhận thấy thời gian qua, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ hỏa
hoạn để lại hậu quả nặng nề về kinh tế và tính mạng của người dân. Nhiều vụ hỏa
hoạn dù được phát hiện sớm, song công tác chữa cháy lại rất khó khăn cho nên ngăn
chặn thiệt hại thường không hiệu quả. Do đó, khi bắt tay thực hiện dự án, chúng em
đã nghiên cứu bàn bạc và thống nhất thực hiện: “Ngôi nhà chữa cháy thông minh”.
Mục đích dự án đặt ra là ngôi nhà có các vật dụng chữa cháy, để khi có hỏa
hoạn xảy ra thì chữa cháy kịp thời, không để đám cháy lan rộng, việc chữa cháy hoàn
toàn được tự động hóa. Tham khảo ý kiến thầy, cô giáo, các em học sinh nhận được
sự ủng hộ, hỗ trợ tận tình. Suốt quá trình thực hiện, các em được cô giáo chủ nhiệm
và nhiều thầy, cô giáo hỗ trợ, chỉnh sửa. Cuối cùng, dự án hoàn thành, được trường
lựa chọn dự thi khoa học kỹ thuật cấp huyện.
Từ thành công của dự án trên, Ban Giám hiệu Trường THCS Noong Hẹt đã
phát động phong trào thi đua hoạt động giáo dục STEM rộng rãi trong toàn trường.
Theo đó, nhà trường khuyến khích học sinh các cấp tham gia từ khâu xây dựng ý
tưởng đến thuyết minh bảo vệ. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ xem xét, chấm điểm
rồi báo cáo để Ban Giám hiệu chấm điểm, lựa chọn dự án hỗ trợ triển khai. Bằng
cách đó, trong học kỳ I năm học 2019 - 2020 nhà trường đã nhận được nhiều ý tưởng,
nhiều dự án được hỗ trợ triển khai hiệu quả.
Trao đổi về quá trình triển khai hoạt động giáo dục STEM của nhà trường, cô
Lương Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Noong Hẹt, cho biết: Sau khi được Bộ
Giáo dục và Đào tạo tập huấn, nhà trường đã tổ chức triển khai đến toàn thể đội ngũ
giáo viên và bước đầu triển khai ở hình thức trải nghiệm sáng tạo. Đầu tiên, Ban
Giám hiệu giao cho các thầy, cô bộ môn Khoa học tự nhiên (KHTN), bao gồm Toán,
KHTN, Công nghệ, trao đổi với học sinh cùng nghiên cứu một số chủ đề. Sau đó,
Ban Giám hiệu thống nhất thí điểm thực hiện dự án “Làm bóng đèn ngủ từ củ, quả”
để xem mức độ nhận thức và khả năng sáng tạo của học sinh như thế nào để có
hướng triển khai, vận dụng. Không ngờ, dự án thí điểm đã thu hút nhiều học sinh toàn
trường hưởng ứng. Theo gợi mở của thầy, cô giáo, các em rất linh hoạt vận dụng kiến
thức được học trên lớp để áp dụng vào thực hành sản phẩm. Các em tự thiết kế, sáng
tạo và làm ra bóng đèn ngủ bằng những sản phẩm đơn giản, sẵn có ở địa phương như
củ khoai tây. Khi dự án “Làm bóng đèn ngủ từ củ, quả” thành công, nhiều học sinh
còn sáng tạo thêm chi tiết, hoa văn trang trí cho đèn ngủ tự chế của mình thêm bắt
mắt, đạt tính thẩm mỹ cao. Ngoài hoạt động chế tạo đèn ngủ, ở bộ môn Vật lý, học
sinh còn thực hiện thành công hệ thống đưa nước lên cao qua chín bình thông nhau.
Đánh giá về hiệu quả chương trình giáo dục STEM tại Trường THCS Noong
Hẹt, cô Lương Thị Dung cho rằng, phương pháp giáo dục này không chỉ góp phần
định hướng, giáo dục học sinh một cách toàn diện, giúp các em phát triển được năng
lực mà còn khắc phục tính nhút nhát trong nhiều học sinh. Cô Dung dẫn chứng:
“Năm học 2019 - 2020, toàn Trường THCS Noong Hẹt có 576 học sinh thì học sinh
là con em đồng bào dân tộc Thái chiếm khoảng 50%. Trong đó, hơn 100 em là con
em gia đình nghèo, cận nghèo nên phần do hoàn cảnh, phần do tập quán, các em thiếu
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tự tin và kỹ năng giao tiếp. Song từ khi nhà trường triển khai rộng rãi hoạt động giáo
dục STEM thì rất nhiều em khắc phục được hạn chế này. Bởi là hoạt động tập thể,
sáng tạo tự do nên khi tham gia nhóm các em đều thoải mái tranh luận, thuyết trình ý
tưởng”.
Từ những thành công ban đầu khi áp dụng giáo dục STEM, Ban Giám hiệu
Trường THCS Noong Hẹt xác định, kỳ II năm học 2019 - 2020 và những năm tiếp
theo, nhà trường sẽ mở rộng chủ đề sáng tạo để học sinh toàn trường tham gia. Qua
mỗi dự án, hoạt động sáng tạo, nhà trường sẽ phát hiện được năng khiếu, khả năng
của từng học sinh nên sẽ có cơ sở phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh
lớp 9 giúp các em định hướng con đường học tập, chủ động lựa chọn theo học cao
đẳng, đại học hay học nghề. Điều này rất cần thiết với học sinh nhà trường, giúp các
em và phụ huynh có định hướng nghề nghiệp rõ rệt .
017. Minh Thịnh/ Chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại miền núi: Chủ động ứng
phó thiên tai// Giáo dục và Thời đại.- Số 152.- Ngày 25/6/2020 - Tr.5
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra vào đầu tháng 8. Đây là thời điểm
thời tiết diễn biến phức tạp, mưa, lũ thường xảy ra. Đặc biệt, tại vùng cao, nguy cơ lũ
ống, lũ quét rất khó lường.
Bởi thế, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án ứng phó với tinh
thần: Không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn, điều kiện thời tiết không đến được
điểm thi.
Bài học từ các năm trước
Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Lai Châu là một trong những địa phương bị ảnh
hưởng nặng nề do mưa lớn, lũ quét. Mặc dù đã tận dụng tối đa chỗ ở tại trường dân
tộc nội trú để tập trung thí sinh trong ba ngày thi nhưng đến chiều tối ngày 24/6 vẫn
còn 13 thí sinh vắng mặt tại các điểm thi. Tuy trưởng điểm thi nỗ lực phối hợp với
chính quyền địa phương để giúp thí sinh còn lại nhưng vẫn có em không thể dự thi do
mưa lũ và thiên tai.
Cũng tại Lai Châu, điểm thi tại Trường THPT Mường Than (huyện Than
Uyên), sau trận mưa lớn tường rào bị đổ, phải chuyển sang điểm thi dự phòng tại
Trường THCS Phúc Than, cách điểm thi cũ khoảng nửa cây số. Trong Kỳ thi THPT
quốc gia 2018, có 15 thí sinh bị mắc kẹt trong vùng lũ ở huyện Tân Uyên. Mặc dù lực
lượng quân sự nỗ lực để đưa những thí sinh này ra điểm thi. Do phải qua nhiều ngầm,
điểm sạt lở nên các em đến muộn 1 tiếng.
Từ bài học năm trước, kỳ thi tốt nghiệp năm nay, để 3.200 thí sinh không phải
di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác và giảm chi phí đi lại cũng như áp
lực, Sở GD&ĐT Lai Châu dự kiến sẽ tổ chức 17 điểm thi theo trường hoặc liên
trường với 162 phòng thi.
Cùng điều kiện với Lai Châu, Điện Biên có địa hình chia cắt, giao thông đi lại
khó khăn, mưa lũ diễn biến phức tạp. Bởi thế, ngành GD-ĐT tỉnh cũng có những
phương án sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.
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Theo ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên, tuy còn nhiều
khó khăn song những năm qua, không có học sinh nào không được thi do ảnh hưởng
của mưa lũ.
"Tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan bảo đảm an toàn cho
kỳ thi. Bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, giao thông thông suốt, sẵn
sàng hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. Hằng năm, các điểm thi đặt ở trung tâm huyện, cụm
xã đều tổ chức chỗ ăn, nghỉ và ôn tập cho học sinh ở xa nên số thí sinh bị ảnh hưởng
mưa lũ trong quá trình di chuyển đến điểm thi rất ít", ông Nguyễn Văn Kiên nhấn
mạnh.
Vì một kỳ thi an toàn
Rút kinh nghiệm từ các kỳ thi trước, ngành GD-ĐT Lai Châu đã chủ động các
phương án ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra. Theo đó, Sở GD&ĐT xác định
phải thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước mắt tập trung tham mưu cho
Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống thiên tai tỉnh xây dựng phương án ứng phó với các
tình huống xấu thường xảy ra.
Cùng với đó, sở tích cực phối hợp với với UBND huyện/thành phố; BCĐ thi
các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thi tại địa phương, phương án hỗ trợ học sinh ăn
ở, di chuyển trước, trong kỳ thi để việc ôn tập và thi đạt kết quả tốt, bảo đảm an ninh
an toàn trong kỳ thi.
"Chúng tôi xác định yếu tố quan trọng là chỉ đạo, vận hành các phương án
phục vụ kỳ thi đúng quy chế, phù hợp với điều kiện địa phương. Trong đó, chú trọng
phương án bảo đảm an toàn giao thông, bảo mật các khâu của kỳ thi (phòng để đề thi,
bài thi). Chúng tôi sẽ phối hợp với BCĐ thi cấp huyện tạo điều kiện hỗ trợ chỗ ở cho
cán bộ coi thi tại các điểm thi. Hỗ trợ phương tiện di chuyển của cán bộ tham gia kỳ
thi, từ nơi nghỉ đến điểm thi để bảo đảm an toàn, thuận lợi trong công việc. Hỗ trợ
phương tiện, lực lượng vận chuyển bài thi từ điểm thi về thành phố Lai Châu theo
đúng kế hoạch", NGƯT Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu chia sẻ.
Cũng theo NGƯT Đinh Trung Tuấn, Sở GD&ĐT Lai Châu đang nỗ lực rà
soát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức kỳ thi. Xây dựng phương án dự phòng để
xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra, đặc biệt là chuẩn bị điểm thi dự phòng
đầy đủ, sẵn sàng như điểm thi chính thức để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu
quả.
Trong tập huấn nghiệp vụ thi, chúng tôi sẽ quan tâm hướng dẫn cho lãnh
đạo các điểm thi, cán bộ coi thi có kỹ năng ứng phó trước tình huống xấu có thể
xảy ra để có hướng giải quyết và xử lý kịp thời, trong đó có phương án phòng
chống thiên tai để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến kỳ thi. - Ông Nguyễn Văn
Kiên.
Ông Nguyễn Văn Kiên thông tin: Đơn vị chủ động tham mưu UBND tỉnh việc
bố trí các điểm thi phù hợp (trong đó bố trí cả điểm thi dự phòng), thuận tiện cho việc
tổ chức thi, thí sinh dự thi. Tỉnh sẽ huy động lực lượng chuyên trách sẵn sàng, kịp
thời hỗ trợ ở khu vực nguy hiểm, dễ xảy ra lũ quét, bảo đảm cho thí sinh di chuyển
đến điểm thi an toàn.
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018. Đỗ Phương/ Cán bộ công đoàn cơ sở cải tiến phương pháp giảng dạy cho
học sinh// Lao động.- Số 133.- Ngày 10/6/2020 - Tr.5
Cô Nguyễn Thị Phượng - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Tổ trưởng Tổ Khoa
học tự nhiên, Trường THCS Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
- đã đưa ra phương pháp cải tiến trong cách dạy giúp học sinh có hứng thú hơn trong
học tập.
Được biết, cô Phượng được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đề
xuất lên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về điển hình tiên tiến
trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn
2016-2020.
Cô Phượng chia sẻ, là một giáo viên giảng dạy, cô luôn đổi mới tư duy, tích
cực học hỏi tự hoàn thiện các kỹ năng của một người giáo viên. Nắm vững các
phương pháp dạy học tích cực theo phương châm lấy người học làm trung tâm, cô
cũng luôn tìm những lời giảng sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.
Theo cô Phượng, những năm gần đây, đổi mới giáo dục đang được toàn xã hội
quan tâm. Trong đó, trọng tâm của đổi mới phương pháp dạy học là thay đổi lối dạy
truyền thụ một chiều sang lối dạy tích cực có sự hướng dẫn giúp đỡ của người dạy,
nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả
năng tự học, độc lập suy nghĩ của học sinh.
“Dạy học tích hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục nhằm rèn luyện
và phát triển kỹ năng tư duy, phân tích tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa cho
người học. Quan điểm dạy học tích hợp là một định hướng trong đổi mới trong giáo
dục, một bước chuyển từ cách tiếp cận nội dung giáo dục sang tiếp cận năng lực
nhằm đào tạo con người có tri thức mới, năng động, sáng tạo khi giải quyết các vấn
đề trong thực tiễn.
Chính vì vậy, tôi đã nêu ra sáng kiến kinh nghiệm “Một số kinh nghiệm dạy
học liên môn tích hợp trong môn Vật lý lớp 7” để môn Vật lý trở nên gần gũi với học
sinh hơn, mỗi tiết học đều đem lại sự hứng thú ham mê tìm hiểu kiến thức ở mỗi học
sinh và kết quả giáo dục đạt được hiệu quả hơn. Nội dung này được tôi cùng các đồng
nghiệp áp dụng dạy trong các tiết học Vật lý của trường” - cô Phượng bày tỏ.
Vui mừng với kết quả của phương pháp cải tiến giảng dạy, cô Phượng nói:
“Sau khi áp dụng sáng kiến vào thực tiễn, học sinh của tôi nhiệt tình, sôi nổi, mạnh
dạn hơn trong tiết học, nắm chắc kiến thức, chịu khó tìm tòi, học hỏi hơn. Biết cách
kết hợp linh hoạt các nội dung kiến thức với nhau, xâu chuỗi các bộ môn đã học giúp
các em có những hiểu biết toàn diện hơn. Các em cũng đoàn kết hơn trong học tập và
các hoạt động”.
019. Minh Thịnh/ Mường ảng (Điện Biên): Thầy trò cùng “nói không” với khói
thuốc// Giáo dục và thời đại.- Số 130.- Ngày 30/5/2020 - Tr.13
Để có môi trường học tập “không khói thuốc”, những năm qua, thầy trò ở
huyện vùng cao Mường Ảng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp quan trọng. Đến
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bất kỳ cơ sở GD nào sẽ thấy thầy và trò bình đẳng, có quyền giám sát lẫn nhau
để cùng thực hiện…
Giám sát chéo
Chia sẻ về thành tích 100% các trường thực hiện nghiêm quy định không hút
thuốc lá trong trường học, ông Lê Văn Thống, Trưởng phòng GD&ĐT Mường Ảng
cho hay: “Thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Mường Ảng triển
khai nhiều hoạt động: Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của thuốc lá, tổ chức
cho học sinh ký cam kết không hút thuốc. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tính
gương mẫu của cán bộ, giáo viên… từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức,
hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh”.
Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT Mường Ảng cũng chỉ đạo các trường phối hợp
với cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền ngăn ngừa tác hại của thuốc lá bằng
nhiều hình thức: Treo băng rôn, áp phích, truyền thông trực tiếp, tổ chức hoạt động
ngoài giờ lên lớp, lồng ghép tác hại của thuốc lá trong một số môn học.
“Chúng tôi chỉ đạo ban giám hiệu các nhà trường xây dựng phong trào trường
học không khói thuốc. Để thực hiện tốt phong trào này, giáo viên phải tham gia giám
sát học sinh và học sinh cũng có quyền giám sát ngược lại thầy cô. Nếu phát hiện
giáo viên hút thuốc trong khuôn viên trường học, các em báo cho ban giám hiệu để có
hướng xử lý. Với cách làm như vậy, đến nay, việc tuân thủ quy định về phòng, chống
tác hại của thuốc lá được giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn thực hiện
nghiêm túc”, ông Lê Văn Thống chia sẻ.
Thầy mẫu mực, trò noi theo
Một trong những điểm trường thực hiện tốt môi trường không khói thuốc là
Trường THPT huyện Mường Ảng. Thầy Nguyễn Thành Chi, Phó Hiệu trưởng nhà
trường cho biết: Nhằm xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, nâng cao
nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích
của môi trường không khói thuốc, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường
chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá. Đồng thời,
phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá
cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Qua đó, giúp giáo viên và học sinh nâng
cao nhận thức, có những kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá. Từ đó, mọi người
cùng tham gia rèn luyện thói quen tốt và tích cực tham gia tuyên truyền cho bạn bè,
người thân không sử dụng thuốc lá.
Không chỉ chú trọng tuyên truyền, Trường THPT Mường Ảng còn tổ chức cho
giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại
của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Nhờ triển khai đồng
bộ các biện pháp nên mấy năm gần đây, trường không phát hiện trường hợp nào hút
thuốc trong khuôn viên trường học cũng như quanh khu vực nhà trường. Ðặc biệt,
qua kiểm tra, từ đầu năm học 2019 - 2020 đến nay, 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên và
gần 600 học sinh đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tác hại của thuốc
lá.
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Cũng như Trường THPT huyện Mường Ảng, công tác phòng, chống tác hại
của thuốc lá ở tất cả các cấp học trên địa bàn huyện thời gian qua được thực hiện
nghiêm túc. Theo thầy Trương Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ẳng Nưa, nhà
trường luôn xác định học sinh ở lứa tuổi tò mò, thích tìm hiểu, khám phá. Các em dễ
bị rủ rê, lôi kéo theo những thói quen xấu. Do vậy, ban giám hiệu nhà trường luôn
quan tâm đến việc nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá để các em tránh xa,
không hút thuốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo mỗi giáo viên phải thực hiện
nghiêm việc nêu gương không hút thuốc để học sinh noi theo.
“Chúng tôi quán triệt đến các trường phải nghiêm túc xây dựng môi trường học
tập lành mạnh. Trước mặt học sinh mà thầy cô phì phèo điếu thuốc thì không thể dạy
dỗ, khuyên bảo cho các em sao được. Nếu có tình trạng đó, hiệu trưởng nhà trường
phải chịu trách nhiệm trước trưởng phòng GD&ĐT. Cũng chính vì sự quyết liệt như
vậy, nhiều thầy giáo đã cai hẳn thuốc lá. Đến nay, hầu hết các đơn vị trường học đều
nghiêm chỉnh chấp hành”, ông Lê Văn Thống chia sẻ thêm.
Nhờ sự chỉ dạy của thầy cô trong các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa
nên em biết rõ hơn về tác hại của thuốc lá. Em chưa bao giờ hút thuốc và cũng
không có ý định thử. Nếu bạn hút thuốc, em sẽ góp ý, đồng thời báo cáo cô giáo
chủ nhiệm để bạn từ bỏ thói quen xấu này. - Lò Văn Xôm, học sinh Trường
THPT Mường Ảng
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