Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 3/2022
001. Tiến Đạt/ Ấm áp những căn nhà Đại đoàn kết tại Điện Biên Đông// Đại
đoàn kết.- Số 74.- Ngày 15/3/2022 - Tr.5
Ngày 14/3, tại tỉnh Điện Biên, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ
MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc và trao
kinh phí làm nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện
Điện Biên Đông.
Theo báo cáo của Huyện ủy Điện Biên Đông, tổng giá trị sản xuất toàn huyện
năm 2021 đạt hơn 2.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,4 triệu đồng,
thu ngân sách trên địa bàn đạt 12,4 tỷ đồng.
Toàn huyện có 4 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 162/198 thôn, bản sử
dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo của huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai
đoạn 2021-2025 khoảng 53%.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có một số doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai
thực hiện các dự án như trồng cây mắc ca tạo thu nhập cao cho người dân; các dự án
về du lịch, thương mại, công nghiệp cũng đang được các doanh nghiệp đến khảo sát,
đầu tư.
Huyện Điện Biên Đông đã quan tâm thực hiện các chương trình, dự án liên
quan đến chính sách dân tộc, đời sống đồng bào các dân tộc, nhất là đối với đồng bào
dân tộc thiểu số khu vực đặc biệt khó khăn.
Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, huyện đã hoàn thành xây dựng, hỗ trợ hơn
1.100 căn nhà cho hộ nghèo theo chương trình của Bộ Công an.
Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Điện Biên Đông, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến
đánh giá cao những kết quả mà huyện đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh,
huyện Điện Biên Đông là địa phương có đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc, bởi
vậy chính quyền địa phương cần thực sự coi trọng việc tuyên truyền, vận động, giáo
dục tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc
dân tộc, cùng nhau phát triển kinh tế.
Cùng với đó, trong định hướng phát triển kinh tế hiện nay của địa phương phải
làm sao bồi dưỡng kiến thức văn hóa, đưa lao động con em ở những vùng chưa phát
triển đến làm việc tại các khu công nghiệp, qua đó giải quyết nguồn thu nhập.
Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, huyện Điện Biên Đông cần quan tâm hơn
nữa tới phát triển công tác giáo dục, y tế, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở vật chất tại
các trường nội trú, bán trú đối với đồng bào vùng miền núi; quan tâm các chương
trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số
miền núi; từng bước phát triển văn hóa, du lịch trải nghiệm để phát triển kinh tế.
"Huyện Điện Biên Đông nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung cần tập trung tăng
cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong đó, tập trung trọng tâm, trọng điểm
triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, làm sao xây dựng được lực lượng nòng
cốt ở các thôn, bản", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến lưu ý.
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Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã trao kinh phí của Ban vận động Quỹ
“Vì người nghèo” Trung ương với số tiền 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Điện Biên để hỗ trợ
xây mới 30 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại
huyện Điện Biên Đông và một số địa phương trong tỉnh.
Trước đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã thăm, tặng quà gia đình
chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; thăm hộ gia đình được hỗ trợ xây
dựng nhà Đại đoàn kết, nhà của hộ nghèo được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí xây dựng;
trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Điện Biên Đông.
002. Thu Trang - Nông Tuấn/ Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thăm, kiểm tra
công tác tại Điện Biên// Công an nhân dân.- Số 6090.- Ngày 31/3/2022 - Tr.3
Ngày 30/3, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ
trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Điện Biên. Cùng dự có
đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên cùng
lãnh đạo tỉnh, đại diện các đơn vị chức năng Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh về công tác bảo đảm
ANTT trên địa bàn, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác đã kiểm tra và
nhấn mạnh một số nội dung Công an tỉnh Điện Biên cần tiếp tục tập trung tổ chức
thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung thực hiện Đề án 06 của Chính
phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng
việc đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu về dân cư gắn với triển khai dịch vụ công trực
tuyến của các ban, ngành, tổ chức liên quan và đánh giá vai trò, hiệu quả của lực
lượng Công an xã chính quy trong việc bảo đảm ANTT tại cơ sở và tổ chức thực hiện
Đề án 06 của Chính phủ.
Trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, đồng chí Thứ trưởng yêu
cầu, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Phương án của Cục
CSĐT tội phạm về ma túy về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến
Tây Bắc; việc thi hành Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành;
trong đó quan tâm làm tốt công tác quản lý người nghiện, người nghi nghiện ma túy.
Chú ý làm tốt công tác quản lý Nhà nước về TTXH, phòng chống tham nhũng, hoạt
động “tín dụng đen”, đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và
chức vụ, nhất là trong thời điểm tỉnh Điện Biên đang triển khai nhiều dự án kinh tế
trọng điểm quốc gia. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình
tổ chức triển khai thực hiện.
Trước đó, đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và
trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công an tỉnh.
Sáng cùng ngày, đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm và làm
việc tại xã Thanh Nưa - địa bàn biên giới thuộc huyện Điện Biên. Ghi nhận, đánh giá
cao những kết quả mà lực lượng Công an xã Thanh Nưa đạt được trong thời gian qua,
đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, lực lượng Công an xã cần tiếp tục làm tốt hơn nữa
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công tác nắm, giải quyết tình hình ngay tại cơ sở, nhất là triển khai có hiệu quả Quyết
định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, Thứ trưởng Nguyễn Duy
Ngọc và đoàn công tác đã viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia A1, bày tỏ sự tri ân sâu
sắc các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
004. PHAN HƯƠNG/ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên: Nâng cao hiệu quả hoạt động
CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ// Quân khu 2.- Số 1176.- Ngày 10/3/2022-Tr.3
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, tăng
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh các hoạt động công tác Đảng,
công tác chính trị (CTĐ, CTCT), góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả
năng SSCĐ của LLVT tỉnh trong tình hình mới, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh
Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên ghi nhận, đánh giá cao.
Thượng tá Khổng Đình Tám, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ
CHQS tỉnh cho biết: Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng
đường lối, quan điểm của Đảng và yêu cầu xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD,
“mẫu mực, tiêu biểu”. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng, cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức,
phương pháp thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch CTĐ, CTCT trong từng nhiệm
vụ như: SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, nhiệm vụ tuyển quân hay
trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; vận dụng sáng tạo các nội dung,
biện pháp CTĐ, CTCT phù hợp với thực tế địa bàn và đặc thù hoạt động công tác
quốc phòng, quân sự địa phương. Tích cực tổ chức các đợt thi đua cao điểm, thi đua
đột kích gắn với các PTTĐ yêu nước ở địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị… Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ được
nâng cao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới và ứng phó
với các loại hình an ninh phi truyền thống; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh
luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng cách mạng,
kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn
liền với CNXH. Kết quả kiểm tra nhận thức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật,
giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi.
Cùng với công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh cũng thường
xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức đảng TSVM, giữ vững nguyên tắc tập
trung dân chủ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động; gắn xây
dựng tổ chức đảng với xây dựng đơn vị VMTD, quan tâm kiện toàn các chi bộ cơ sở,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ với xây dựng cấp ủy. Hiện các tổ chức cơ sở đảng đều nắm
vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư; chấp
hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính phê bình và tự phê bình; lãnh
đạo xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ
chính trị, giữ vững đoàn kết nội bộ và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Đảng bộ Quân sự tỉnh cũng đã duy trì và thực hiện chương trình phối hợp với các
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Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện, thị, thành phố,
quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên và xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về
chính trị; đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm
nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng
viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao sức chiến đấu của
LLVT và xây dựng Đảng bộ TSVM. Do đó, hoạt động CTĐ, CTCT phải thường
xuyên được quan tâm, chú trọng trong các nhiệm vụ, các mặt hoạt động của các tổ
chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng trong LLVT tỉnh, góp phần tăng
cường sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng
chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão lũ…
Nhờ đó, tình hình chính trị, tư tưởng bộ đội luôn ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh
chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và
hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Khổng Đình Tám cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả
CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ của LLVT tỉnh, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS
tỉnh sẽ chú trọng phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ, cơ quan chính trị trong tiến hành
các hoạt động CTĐ, CTCT. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh kiên định về chính trị, tư
tưởng, chủ động đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm thất bại
chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn
hóa; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp,
gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”; quan tâm chăm sóc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tích
cực tham gia phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu
nạn, góp phần lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân
sự địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo.
005. DUY TUẤN - ĐỨC HẠNH/ Những ngôi nhà bán trú thắm tình quân –
dân.- Quân đội nhân dân.- Số 21881.- Ngày 13/3/2022 - Tr.6
Hơn hai năm qua, bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn
luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh Điện
Biên dành sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác dân vận; phối hợp
nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực
thuộc diện đặc biệt khó khăn. Mặc dù kinh phí hạn hẹp nhưng Bộ CHQS tỉnh
vẫn quan tâm xây dựng nhà bán trú tặng thầy, trò một số nhà trường thuộc các
huyện: Điện Biên, Tủa Chùa và Nậm Pồ.
Từ TP Điện Biên Phủ, sau hơn 5 giờ trên xe ô tô vượt đường đèo dốc, qua
nhiều đoạn cua tay áo, chúng tôi đến Trường Tiểu học Tả Sìn Thàng (xã Tả Sìn
Thàng, huyện Tủa Chùa). Xã Tả Sìn Thàng có 99% đồng bào dân tộc thiểu số, trong
đó dân tộc Mông chiếm khoảng 85%, đời sống sinh hoạt, điều kiện kinh tế của bà con
còn rất khó khăn, thiếu thốn. Mặc dù tiết trời khá lạnh, nhưng chúng tôi ai cũng cảm
thấy ấm lòng khi thầy, trò nơi đây được ăn ở trong ngôi nhà bán trú mới, khang trang,
sạch đẹp.
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Qua câu chuyện với các em học sinh, chúng tôi được biết, nhiều em có nhà cách
xa trường gần chục cây số đường rừng, đi lại rất mất thời gian và nguy hiểm nên không
thể đi về trong ngày. Bên cạnh đó, tâm lý của nhiều phụ huynh rất muốn con em được ăn
học tại trường, hạn chế đi lại vì giao thông không thuận tiện. Trước thực tế đó, Bộ
CHQS tỉnh Điện Biên phối hợp cùng chính quyền địa phương đã xây nhà bán trú tặng
Trường Tiểu học Tả Sìn Thàng để tạo thuận tiện cho thầy và trò nhà trường.
Thầy giáo Cà Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tả Sìn Thàng chia sẻ:
“Nhà trường có hơn 600 học sinh, trong đó có 442 em ăn ở tại trường, do vậy áp lực
đối với nhà trường là rất lớn. Được sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Bộ
CHQS tỉnh Điện Biên, thầy và trò nhà trường đã có thêm cơ ngơi khang trang phục
vụ việc dạy và học, chúng tôi vui lắm. Từ khi có thêm nhà bán trú, sĩ số học sinh
tham gia học tập đã cao hơn, các bậc phụ huynh cũng yên tâm hơn khi con em họ có
nơi ở ổn định”.
Theo Thượng tá Pờ Chí Lình, Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ
CHQS tỉnh Điện Biên, trong quá trình thực hiện công tác dân vận tại cơ sở, cán bộ,
chiến sĩ đơn vị nhận thấy trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn nhiều trường học gặp khó
khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất. Để giúp học sinh có nơi ăn nghỉ khang trang và
hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan dịch Covid-19, sau khi báo cáo và được sự đồng ý
của Bộ tư lệnh Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên quyết định đầu tư xây nhà bán
trú tặng thầy và trò một số trường học thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.
Qua quá trình khảo sát, làm việc với các địa phương, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
đã thống nhất xây nhà bán trú tại các trường: Tiểu học Tả Sìn Thàng; THCS Núa
Ngam (xã Núa Ngam, huyện Điện Biên) và THCS Vàng Đán (xã Vàng Đán, huyện
Nậm Pồ). Theo thiết kế, các nhà bán trú được xây dựng theo phương châm 3 cứng
(nền cứng, tường cứng và mái cứng), mỗi nhà có diện tích từ 250 đến 300m 2, tường
xây xi cát, vì kèo bằng hộp kẽm, lợp tôn xốp, lát gạch hoa, phù hợp với nhu cầu dạy
học, ăn ở của thầy, trò nhà trường. Bên cạnh đầu tư kinh phí mua vật liệu xây dựng,
Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cũng đã điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp toàn bộ
ngày công xây dựng...
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Khổng Đình Tám, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Điện Biên cho biết: “Trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có nhiều giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt công tác, trong đó có công tác dân vận. Hoạt
động dân vận luôn hướng về cơ sở, nhất là những địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực
biên giới. Cán bộ, chiến sĩ giúp dân bằng cả tấm lòng và tình cảm nên việc thi công 3
nhà bán trú trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có ngày lạnh chỉ 3-4 độ C nhưng anh
em vẫn nhiệt tình làm việc, đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 2 nhà, còn 1 nhà
dự kiến cuối tháng 3 này sẽ hoàn thành, bàn giao cho nhà trường. Những việc làm
trên đã làm tỏa sáng thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng thế trận lòng
dân nơi phên giậu Tổ quốc.
006. Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên): Đột phá nâng cao chất lượng
xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị// Quân khu 2.- Số 1177 kỳ 3 tháng 32022.- Ngày 17/3/2022 - Tr.3
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Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị có ý nghĩa quyết định trong việc
nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhận thức được tầm quan
trong đó, những năm qua, Đảng ủy Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên)
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị
vững mạnh về chính trị.
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan, đơn vị cấp trên, trực
tiếp là của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, căn cứ vào thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của đơn
vị, hằng năm, từ Đảng ủy Trung đoàn đến các chi bộ đều ra nghị quyết lãnh đạo, xác
định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung giải pháp lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tại
đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, định
hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; trọng tâm là thực hiện tốt công tác quán triệt,
triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị của cấp
trên, nhiệm vụ của đơn vị đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời đẩy mạnh phong trào
thi đua quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động
“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức,
Đảng ủy Trung đoàn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao
nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; nêu cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, triệt để khắc phục
những hạn chế, khuyết điểm, kịp thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy
thoái về chính trị, tư tưởng và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên;
thường xuyên động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong
cuộc sống. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, thống
nhất trong đội ngũ cán bộ và giữa cán bộ với chiến sĩ.
Việc đổi mới, đa dạng hóa, kết hợp nhiều hình thức, phương pháp giảng dạy
các bài chính trị thông qua hình ảnh, mô hình minh họa, sử dụng băng đĩa hình, phim
tài liệu bổ trợ không chỉ giúp bộ đội dễ dàng nắm bắt nội dung, yêu cầu của bài học
mà còn mang ý nghĩa giáo dục, định hướng tư tưởng cao cho bộ đội. Với phương
châm lấy chiến sĩ làm trung tâm trong quá trình giảng dạy các bài chính trị, Đảng ủy,
chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó
chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực sư phạm cho đội ngũ cán bộ chính
trị theo phương châm “Cơ quan bồi dưỡng cho đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cho cấp
dưới”, “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào
quá trình giảng dạy chính trị với các hình thức như: Soạn giáo án điện tử, trình chiếu
PowerPoint, lồng ghép video, hình ảnh vào trong bài giảng; kết hợp các phương pháp
giảng dạy truyền thống với hiện đại. Đơn vị luôn coi trọng huấn luyện cơ bản kết hợp
với truyền thụ kinh nghiệm, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác tuyên
truyền cổ động tại thao trường, bãi tập với nhiều mô hình, như: Hộp sách, báo thao
trường; tổ chức trò chơi; văn nghệ trong giờ giải lao; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ
tham quan khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ, học tập, tìm hiểu lịch sử, truyền thống
đơn vị; duy trì thành nền nếp sinh hoạt “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”, “Ngày
Pháp luật" theo định kỳ..., qua đó tạo không khí sôi nổi, thoải mái, góp phần nâng cao
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năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, đơn vị liên hệ chặt
chẽ với gia đình, địa phương, tìm hiểu, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của từng quân
nhân để có biện pháp giáo dục phù hợp và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ với
chiến sĩ và gia đình, cũng như giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương. Định
kỳ hằng quý, các đợt quân nhân xuất ngũ, nhập ngũ, kiểm tra kết thúc huấn luyện
chiến sĩ mới, diễn tập vòng tổng hợp, các ngày lễ trọng đại của đất nước, Đảng ủy,
chỉ huy Trung đoàn đều trực tiếp tổ chức sinh hoạt đối thoại với cán bộ, chiến sĩ để
nắm bắt tâm tư nguyện vọng và triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm định
hướng tư tưởng cho bộ đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá,
giỏi đạt trên 81%; theo đó, trách nhiệm của bộ đội trong chấp hành kỷ luật, huấn
luyện ngày một nâng cao, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, "mẫu mực, tiêu biểu".
Nhờ tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng mà cán bộ, chiến sĩ
trong trung đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, không
có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xác định rõ nhiệm
vụ, yên tâm ,gắn bó xây dựng đơn vị. Nhiều năm liền trung đoàn đạt đơn vị huấn
luyện giỏi, được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc”
và danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Kết quả đó
góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn luôn VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng
đáng với truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, kiên cường, quyết thắng” mà
Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên trao tặng.
007. Hà Khánh - Châu Tú Anh/ Quân, dân đồng lòng giữ vững biên cương// An
ninh biên giới.- Số 12.- Ngày 20/3/2022 - Tr.22
Khắc phục những bất cập về khí hậu, thời tiết và đường giao thông đi lại
khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều năm nay, Đồn Biên phòng
Na Cô Sa, BĐBP Điện Biên luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa
phương và các lực lượng cùng quần chúng nhân dân, giữ vững chủ quyền lãnh
thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thiếu tá Vũ Văn Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa cho biết: Thời
gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý tiềm ẩn những yếu tố gây
mất ổn định như: Hoạt động tuyên truyền đạo trái phát luật, di dịch cư tự do, hoạt
động của tội phạm ma túy, sử dụng vũ khí tự tạo, các hoạt động vi phạm quy chế biên
giới… Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy đồn xác định, cần tiếp tục nâng cao chất
lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, góp phần giữ
vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý.
Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, cấp ủy,
Ban Chỉ huy đồn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản
và điện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên về đảm bảo an ninh trật tự trong
các dịp lễ, tết. Đồng thời, chỉ đạo các tổ, đội công tác tăng cường nắm tình hình biên
giới, địa bàn, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành
tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín
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ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của
Chính phủ quy điịnh chia tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn
giáo; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng
hòa XHCN Việt Nam; Luật Biên phòng Việt Nam… Dịp lễ Noel năm 2021 vừa qua,
Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã phố hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi,
tặng quà cho đại diện 11 điểm trên địa bàn; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng,
chống dịch Covid-19 cho 14 điểm nhóm với 420 tín đồ tổ chức hành lễ. Quá trình
làm nhiệm vụ, đơn vị kịp thời nắm tình hình địa bàn, phát hiện và xử lý hàng chục
người về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm quy chế biên giới. Gần đây
nhất, đơn vị phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ phát hiện, bắt giữ, xử lý 2 đối
tượng có hành vi trồng, chăm sóc cây thuốc phiện trái phép, nhổ phả trên 600m2 và
gần 7.000 cây thuốc phiện…
Trò chuyện với chúng tôi, ông Giàng A Tú, bản Na Cô Sa 1, xã Na Cô Sa,
huyện Nậm Pồ, bày tỏ: “Không chỉ tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con xóa
bỏ các tập tục lạc hậu và tà đạo, mà các chú BĐBP còn quan tâm, chăm lo giúp người
dân thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế. Nhiều năm nay, đời sống vật
chất cũng như tinh thần của người dân chúng tôi đã được nâng lên rõ rệt, không còn
đói khổ, lạc hậu nhiều như trước nữa”.
Còn ông Giàng A Trừ, trú ở bản Huổi Thủng 1, xã Na Cô Sa, thì bộc bạch:
“Trước kia, cuộc sống của đồng bào khổ cực lắm với đủ thứ tệ nạn, từ trồng, hút
thuốc phiện đến buôn bán ma túy... Nhờ có Bộ đội Đồn Biên phòng Na Cô Sa kiên trì
tuyên truyền, vận động, thuyết phục, mà nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của
bà con dân bản đã được nâng cao, đời sống ngày một khấm khá. Bây giờ, bà con
không còn trồng cây thuốc phiện, người say, người nghiện ma túy đã ít hơn trước rất
nhiều rồi…”.
Theo Thiếu tá Vũ Văn Hòa, thời gian tới đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai các
văn bản chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên về công tác bảo đảm an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp tốt với các cấp ủy, chính quyền
địa phương và các lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, kịp thời xử lý
các tình huống, giữ vững an ninh trật tự địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân
dân. Đồng thời, phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân
chấp hành tốt dường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
quy định của địa phương và đảm bảo công tác phòng, chống dich Covid-19.
008. LÊ THANH PHONG/ Nếu bất lực trước nạn phá rừng, rừng còn bị phá!//
Lao động.- Số 47.- Ngày 03/3/2022 - Tr.1+2
Hàng chục hecta rừng tái sinh ở Điện Biên tiếp tục bị “tàn sát”, trong đó có gần
4ha rừng phòng hộ. Báo Lao Động ngày 1.3 đưa tin: “Thêm gần chục hecta rừng tái
sinh Điện Biên bị chặt phá”.
Thông tin phá rừng nghe đã quá “quen tai”, nhưng tin này độc đáo hơn, vì thời
gian phá rừng chỉ trong những ngày đầu năm 2022. Điểm “độc đáo” thứ hai là diện
tích rừng bị chặt phá không phải ở vùng cao xa xôi mà ở ngay tại TP.Điện Biên Phủ.
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Nói “tiếp tục” có nghĩa là trước đó, rừng ở Điện Biên đã từng bị phá.
Xin hãy đọc vài tít bài Lao Động đã đưa: “Điện Biên: Dân đốt phá rừng tái
sinh, xã nói chưa biết vì bận chống dịch”, “Loay hoay giữ rừng Điện Biên”, “Nhiều
diện tích rừng phòng hộ trên Đèo Tằng Quái bị phá để làm nương”, “Thêm 1 vụ phá
rừng phòng hộ trên Đèo Tằng Quái, cơ quan chức năng nói gì?”.
Đương nhiên không chỉ tại Điện Biên, mà nhiều địa phương khác như: Gia Lai,
Đắc Nông, Đắk Lắk, Quảng Nam, đều trong tình trạng tương tự.
Sau mỗi vụ phá rừng được phát hiện, kiểm lâm, chính quyền địa phương đưa ra
đủ lý do để giải thích. Nào là lực lượng mỏng, nào là dân phá rừng lấy củi, làm
nương rẫy... Cùng với những bao biện của các cơ quan quản lý, là sự biến mất của
nhiều hecta rừng. Ai cũng biết đến một ngày rất gần, sẽ không còn tin lâm tặc hay
phá rừng nữa, bởi vì “rừng xưa đã khép”.
Trước tình trạng phá rừng kéo dài nhiều năm, câu hỏi đặt ra là chẳng lẽ chúng
ta bất lực?
Nếu cho rằng lực lượng quản lý, bảo vệ rừng mỏng, thì tăng cường cho đủ.
Hiện nay, Việt Nam cần tinh gọn biên chế, giảm bớt nhân sự ở các cơ quan, ban
ngành, dành biên chế bổ sung cho công tác bảo vệ rừng.
Nếu cho rằng người dân vì sinh kế mà phá rừng, thì hãy xử lý nghiêm người
phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa
phương để người dân có việc làm và thu nhập ổn định.
Không bảo vệ được rừng là do năng lực quản lý yếu, thậm chí do tiêu cực,
tham nhũng, tiếp tay với lâm tặc.
Một bằng chứng về năng lực quản lý yếu, đó là về vụ phá rừng ở Điện Biên
nêu trên, ông Mùa A Hừ - Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn, TP.Điện Biên Phủ - cho
biết, vụ phá rừng ở bản Nà Nọi 2 diễn ra từ cuối tháng 12.2021 và đầu tháng 1.2022.
Đến ngày 7.2.2022 thì chính quyền và lực lượng kiểm lâm mới phát hiện.
Không biết hay cố tình không biết? Dù lý do gì thì với các quản lý như vậy,
rừng sẽ còn bị tàn phá.
009. Quốc Định/ Công viên bị “lãng quên” giữa trung tâm TP Điện Biên Phủ//
Pháp luật Việt Nam.- Số 81.- Ngày 22/3/2022 - Tr.20
Công viên nằm giữa lòng TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) được xây
dựng với chi phí nhiều tỷ đồng, nhưng công trình xây xong rồi chẳng ai ngó
ngàng, mặc cho rêu phong, cỏ dại, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng.
Phản ánh đến Báo PLVN, một số người dân sinh sống tại phường Mường
Thanh (TP Điện Biên Phủ) cho hay, công viên cây xanh ven sông Nậm Rốm đang có
dấu hiệu xuống cấp, cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng nhưng không được chủ đầu tư duy tu
bảo trì, để cây cối, cỏ mọc um tùm, sắt tường rào han gỉ...
Công viên cây xanh ven sông Nậm Rốm nằm tại địa bàn tổ 4, phường Mường
Thanh, do BQL Dự án Chuyên ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên (hiện là BQL các Dự
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án Công trình Dân dụng & Công nghiệp tỉnh) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư
trên 18 tỷ đồng, khởi công từ 2014, do Cty TNHH Duy Thắng là đơn vị thi công.
Hàng ngày đều có không ít người dân vào công viên tập thể dục, vui chơi. Tuy
nhiên từ khi đưa vào sử dụng, cơ sở hạ tầng công viên đã không đảm bảo công năng,
thiếu an toàn. Hệ thống đèn, đài phun nước không hoạt động, nhiều thiết bị thiếu. Rác
trong công viên vứt bừa bãi, lâu lâu mới có người đến quét dọn, vệ sinh một lần.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh, cho biết:
Trước đây, công viên có tên Công viên Cây xanh Ven sông Nậm Rốm, nay đổi tên
Công viên Vừ A Dính. Dự án xây dựng công viên này có từ những năm 2003 gồm
các hạng mục sân dạo, đài phun nước, khu trượt cho trẻ em, ghế đá, tượng đài Vừ A
Dính, vườn hoa cây cảnh...
Theo ghi nhận của PV, nhiều hạng mục công viên đang bị xuống cấp, hư hỏng.
Gạch lát một số nơi sụt lún, nứt vỡ; hàng rào sắt bảo vệ gãy, hoen gỉ; ghế đá gãy đổ;
cây cối không được cắt tỉa thường xuyên nên che lấp nhiều hạng mục công trình; cỏ
mọc um tùm; rác vương vãi không được thu dọn... Hơn nữa, do thiếu sự quản lý của
cơ quan chức năng nên một số diện tích khuôn viên công viên bị người dân tận dụng
làm nơi chăn thả gia cầm.
Theo Chủ tịch phường Nguyễn Thanh Tùng, thực tế phường đã nắm được phản
ánh của người dân về tình trạng cảnh quan công viên xuống cấp, hư hỏng. “Phường
đã báo cáo lên UBND TP để nắm bắt tình hình. Nhưng điều kiện ngân sách còn hạn
chế, khó khăn trong duy tu công viên”, đại diện phường nói.
Người dân tại địa phương mong muốn, với một công viên giữa trung tâm TP,
cần phải có người trông coi, chăm sóc, cải tạo để bà con đến vui chơi, tập thể dục.
Đặc biệt với một tỉnh miền núi như tỉnh Điện Biên, việc đầu tư không gian vui chơi,
giải trí cho đồng bào các dân tộc thiểu số là điều đáng ghi nhận, rất đáng quý. Nhưng
đầu tư công viên rồi lại để hoang hoá, cỏ mọc um tùm, cơ sở hạ tầng xuống cấp
nghiêm trọng là rất đáng tiếc, gây lãng phí ngân sách nhà nước.
010. Lê Lan/ Vì sao đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên đi Tà Lèng xuống cấp?//
Nhân dân.- Số 24252.- Ngày 24/3/2022 - Tr.7+8
Tiếp nhận phản ánh về chất lượng đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên đi ngã
tư Tà Lèng (thuộc thành phố Ðiện Biên Phủ) xuống cấp nhanh chóng, chúng tôi
vô cùng ngạc nhiên, vì đó là con đường mới được đầu tư, lại nằm ngay trung
tâm thành phố. Vậy nhưng, khi mục sở thị con đường ấy, chúng tôi càng ngạc
nhiên hơn, bởi ngoài chất lượng, tiến độ thì cách thức triển khai dự án đầu tư
con đường có rất nhiều điều “đặc biệt”, khác thường!
Dự án đường ngã ba Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên đến ngã tư Tà Lèng được Ủy
ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định
1347/UBND-TÐC ngày 18/8/2010 từ nguồn vốn tái định cư Thủy điện Sơn La, nhằm
hoàn thiện mạng lưới giao thông gắn kết giữa khu tái định cư Noong Bua với các khu
vực khác trên địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ; đáp ứng nhu cầu đi lại của các hộ
dân tái định cư Thủy điện Sơn La và nhân dân trong khu vực. Triển khai các bước
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theo dự án, ngày 13/10/2011, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên Hoàng
Văn Nhân ký, ban hành Quyết định số 1034/QÐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây
dựng đường từ ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng, với tổng mức đầu tư dự án
là 48,530 tỷ đồng để triển khai 2,406 km đường giao thông đô thị cấp III; thời gian
hoàn thành đưa công trình vào sử dụng được ấn định trong giai đoạn 2011-2012; Ủy
ban nhân dân thành phố Ðiện Biên Phủ được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. Hơn
một năm sau, ngày 18/1/2013 vẫn dự án này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ðiện Biên Hoàng Văn Nhân ký, ban hành Quyết định số 36/QÐ-UBND điều chỉnh,
bổ sung dự án đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng, với nội dung cụ thể, gồm:
bổ sung 42,645 tỷ đồng để triển khai thêm 536 m đường (từ nút T21 đi trung tâm xã
Tà Lèng). Sau điều chỉnh, toàn tuyến đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng có
chiều dài 2,942 km và tổng vốn đầu tư trên 91,175 tỷ đồng; thời gian thực hiện được
lùi đến năm 2013.
Vậy nhưng gần 2 năm sau ngày ban hành Quyết định số 36, ông Hoàng Văn
Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên tiếp tục ký, ban hành Quyết định
số 907/QÐ-UBND ngày 25/11/2014 điều chỉnh, bổ sung dự án đường Bệnh viện tỉnh
Ðiện Biên-Tà Lèng. Theo Quyết định 907, con đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà
Lèng được bổ sung thêm đoạn tuyến từ đường Võ Nguyên Giáp đến nút N2 (điểm
đầu tiên trong dự án) với chiều dài 1.406,9 m, tiêu chuẩn đường giao thông đô thị
(tương đương cấp IV); tổng kinh phí bổ sung cho đoạn tuyến là 50 tỷ đồng.
Sau hai lần được điều chỉnh, bổ sung, đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà
Lèng có tổng chiều dài 4,348 km và tổng kinh phí đầu tư lên tới 141,175 tỷ đồng;
thời hạn hoàn thành được kéo dài đến năm 2015. Ngày cuối cùng của năm 2015, Ủy
ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên đã ký, ban hành Quyết định số 1579/QÐ-UBND, phê
duyệt tổng mức đầu tư đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng, nhưng lần phê
duyệt này tổng mức đầu tư hơn 161,9 tỷ đồng chứ không phải 141 tỷ đồng như trước.
Tính chi ly, 1 km trong dự án đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng được đầu tư
hơn 37 tỷ đồng.
Nhìn vào con số tổng mức đầu tư được phê duyệt, bổ sung thì bất kể người dân
nào cũng dễ dàng nhận thấy, dự án đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng nhận
được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền, nhân dân địa phương với mong muốn dự
án sớm hoàn thành phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân khu tái định cư Noong Bua
và người dân các khu lân cận. Song tiếc là tại thời điểm này (tháng 3/2022), tức là đã
quá hạn hoàn thành 7 năm, con đường ấy vẫn chưa hoàn thành toàn bộ; với những
đoạn hoàn thành, đã được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào sử dụng thì xuống cấp trầm
trọng; thậm chí đoạn trước Cục Thuế tỉnh qua bản Phiêng Bua còn không có dấu tích
con đường mới được đầu tư. Nền đất lồi lõm, ổ voi, ổ gà; không rãnh thoát nước,
không vỉa hè và không cả hành lang. Trên đoạn đường ấy, ngày nắng bụi mù; ngày
mưa thì nước ngập gần 1m, như lòng... ao!
Trao đổi về quá trình triển khai dự án đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà
Lèng, ông Nguyễn Viết Sáng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phố Ðiện Biên
Phủ cho biết: Ðoạn tuyến từ nút N20 đến trung tâm xã Tà Lèng dài 2,942 km được
khởi công tháng 1/2012, đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 2/2015;
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Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên mới phê duyệt quyết toán đoạn tuyến này ngày
15/1/2021. Riêng đoạn tuyến từ đường Võ Nguyên Giáp đến nút N2 được khởi công
tháng 8/2015, đến nay cơ bản hoàn thành 95%; còn 50 m mặt đường chưa giải phóng
được mặt bằng cho nên nhà thầu chưa thể thi công, chủ đầu tư chưa thể hoàn thiện hồ
sơ bàn giao đưa vào sử dụng. Về hiện trạng con đường đoạn trước Cục Thuế tỉnh
được ông Sáng giải thích rằng, hoàn toàn do khách quan chứ không phải chất lượng
thi công. 'Trước đây làm đường mà chưa có quy hoạch đường 60 m, trung tâm hành
chính và dự án hạ tầng kỹ thuật khung cho nên cốt đường thấp hơn các khu dân cư.
Ngoài nguyên nhân đó còn do xe chở vật liệu, xe thi công các dự án làm con đường
nhanh xuống cấp như thế...'-ông Sáng khẳng định!
Hỏi thêm ông Sáng về biện pháp khắc phục thực trạng con đường, chúng tôi
mới biết có một dự án mới được Ủy ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên phê duyệt với tổng
mức đầu tư 25 tỷ đồng mang tên gọi: Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Bệnh
viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng (đoạn từ nút N20 đến trung tâm xã Tà Lèng). Theo đó,
với nguồn kinh phí trên đoạn tuyến từ nút N20 đến trung tâm xã Tà Lèng sẽ được xử
lý kết cấu móng, mặt đường, bù vênh; sửa chữa thay thế hệ thống thoát nước, bó vỉa,
rãnh đan đã bị hư hỏng…
Với sự ưu tiên đầu tư này, đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng là tuyến
đường ngắn nhất, được quan tâm đặc biệt nhất bởi ngay cả khi dự án đường Bệnh
viện Ðiện Biên-Tà Lèng chưa hoàn thành, chưa hoàn thành quyết toán tổng thể đã
được đầu tư sửa chữa bằng một dự án mới với số vốn đầu tư không hề nhỏ từ nguồn
vốn cân đối ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý. Ðiều đáng nói, trước khi quyết
định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng, Ủy
ban nhân dân tỉnh Ðiện Biên không yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra, làm rõ chất lượng
đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà Lèng để trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân dân
địa phương.
Ngay cả Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ðiện Biên-mái nhà chung của cộng đồng
doanh nghiệp địa phương, nhiều lần phản ánh trực tiếp, kiến nghị bằng văn bản gửi
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị làm rõ chất lượng đường Bệnh viện tỉnh Ðiện Biên-Tà
Lèng suốt mấy năm qua mà... đợi mãi chưa lần nào nhận được hồi đáp...?
Hiện tại, nhân dân địa phương, cộng đồng doanh nghiệp Ðiện Biên vẫn đang
đợi câu trả lời thỏa đáng...?
011. T.Hằng/ Hai trận động đất liên tiếp tại Điện Biên// Thanh niên.- Số 74.Ngày 15/3/2022 - Tr.21
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) ngày
14.3 cho biết lúc 9 giờ 22 cùng ngày, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại
H.Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tại tọa độ 21.123 độ vĩ bắc, 103.184 độ kinh đông,
độ sâu chấn tiêu khoảng 13,2 km. Thời gian rung lắc kéo dài 5 - 6 giây, cấp độ rủi ro
thiên tai cấp 2 tại khu vực tâm chấn. Trận động đất tiếp theo xảy ra tại địa bàn này vào
lúc 11 giờ 52 cùng ngày với độ lớn 3,5 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Trả lời Thanh Niên, ông Lò Văn Xương, Chủ tịch UBND TT.Điện Biên Đông,
cho biết: “Trận động đất đầu tiên xảy ra, người ngồi trong nhà cũng cảm nhận được
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dây điện, bóng đèn đung đưa. Trận động đất thứ hai rung lắc nhẹ hơn một chút. Theo
tổng hợp báo cáo từ các địa bàn, đến nay chưa có thiệt hại gì về người, tài sản, vật
nuôi và các công trình xây dựng”.
Theo ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND H.Điện Biên Đông, ngay sau khi các
trận động đất xảy ra, lãnh đạo huyện đã yêu cầu các đơn vị báo cáo. Hiện chưa có
thông tin về thiệt hại của 2 trận động đất này.
Theo Viện Vật lý địa cầu, tỉnh Điện Biên có 2 đới đứt gãy địa chấn lớn chạy
qua, gồm đới đứt gãy Điện Biên - Mường Lay, dài khoảng 200 km thường xuyên
hoạt động và đới đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu. Vì đặc điểm địa chất này
nên Điện Biên là địa bàn thường xảy ra những trận động đất với cấp độ khác nhau, tại
các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé và
TX.Mường Lay. Trung bình mỗi năm tại đây xảy ra từ 3 - 5 trận động đất có cường
độ dưới 4,0 độ Richter.
Tại đây cũng từng ghi nhận 3 trận động đất lớn nhất vào các năm 1935 (6,9 độ
Richter tại lòng chảo Điện Biên), 1983 (6,7 độ Richter tại TT.Tuần Giáo) và 2001
(5,3 độ Richter tại TP.Điện Biên Phủ). Các nhà khoa học của Trung tâm báo tin động
đất và cảnh báo sóng thần đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến động của trận động
đất này.
012. Đặng Nhật/ Sân bay Điện Biên sẽ đóng cửa từ tháng 2 đến tháng 8/2023 để
sửa chữa// Công an nhân dân.- Số 6081.- Ngày 22/3/2022 - Tr.7
Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vừa thống nhất với các bên liên quan
tiến độ thực hiện, thời gian đóng cửa Cảng Hàng không Điện Biên để phục vụ
thi công các hạng mục công trình.
Theo đó, thời gian đóng cửa Cảng Hàng không Điện Biên để phục vụ thi công
các công trình từ tháng 2 - 8 năm 2023. Cùng đó, UBND tỉnh Điện Biên cũng thống
nhất các công trình do ACV làm chủ đầu tư sẽ hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai
thác trước tháng 8/2023. Các công trình do VATM làm chủ đầu tư sẽ hoàn thành việc
thi công trước tháng 2/2024, hoàn thiện các thủ tục liên quan và đưa vào khai thác
nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trước đó, ngày 22/1/2022, ACV đã khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng
Cảng hàng không Điện Biên. Dự án sẽ xây dựng mới đường cất hạ cánh kích thước
2.400mx45m, sân quay 2 đầu, kết cấu bê tông xi măng, đảm bảo khai thác máy bay
A320/A321 hoặc tương đương;...Nhà ga hành khách được thiết kế gồm 2 tầng với
đường nét kiến trúc hiện đại, hài hòa.
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên là dự án nhóm B,
công trình giao thông cấp I, với tổng mức đầu tư là hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn
của ACV. Công tác giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng từ nguồn
ngân sách của tỉnh Điện Biên đã được triển khai, đảm bảo tiến độ và phù hợp với quy
hoạch chi tiết được duyệt.
013. Kim Tiến/ Khai mạc Lễ hội Hoa Ban đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện
Biên Phủ// Giáo dục và thời đại.- Số 55.- Ngày 5/3/2022 - Tr.10
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Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 của tỉnh Điện Biên đã được Ban
tổ chức điều chỉnh thời gian vào đúng ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ
(13/3/1954). Trong kế hoạch trước đó, Lễ hội được tổ chức khai mạc vào 20giờ ngày 12/3.
Theo thông báo điều chỉnh của Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên,
chương trình khai mạc sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 13/3 để gắn với ngày mở
màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 68 năm trước (13/3/1954).
Chương trình khai mạc với chủ đề “Lung linh miền Hoa Ban” là điểm nhấn
quan trọng nhất trong Lễ hội Hoa Ban năm nay. Để tạo ý nghĩa cho lễ hội, lễ khai
mạc là chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục rất đặc sắc, được đầu tư công phu
về âm nhạc, kỹ xảo, hình ảnh hiện đại...
Ngay thời điểm này, lên với Điện Biên vào dịp Lễ hội Hoa Ban, du khách
không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa ban - đặc trưng vùng
Điện Biên Tây Bắc mà còn có dịp thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc
sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây. Những tiết mục nghệ thuật trong Lễ hội Hoa
Ban năm nay sẽ là sự hòa quyện tình đất, tình người Điện Biên gửi tới du khách và
khán giả gần xa.
Ngoài ra nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du
lịch của Điện Biên được tổ chức trong Lễ hội; giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc
trưng của các địa phương trong tỉnh, không gian văn hóa độc đáo của đồng bào các
dân tộc Điện Biên.
014. Hải Lâm/ Lung linh miền hoa ban// Thời nay.- Số 1268.- Ngày 10/3/2022 –
Tr.11
Những ngày tháng 3, khắp các nẻo đường Điện Biên ngập tràn sắc hoa tinh
khôi, thơ mộng. Từ các huyện vùng cao cho đến vùng lòng chảo thành phố Điện Biên
Phủ, hoa ban nở rộ và rực rỡ trong vòng đôi tuần. Đây cũng là mùa lễ hội đầu năm
sôi nổi của bà con các dân tộc, thu hút nhiều du khách ưa khám phá tìm đến.
“Mùa xuân về miền hoa ban/Điện Biên đất trời nở hoa”, ca khúc của nhạc sĩ
Huy Thông miêu tả vẻ đẹp mùa ban thường được trình diễn trong nhiều chương trình
văn hóa, nghệ thuật tại địa phương. Năm nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến Lễ
hội Hoa Ban thu hẹp quy mô, nhưng không vì thế mà hoa bớt khoe sắc thắm. Lên
Điện Biên mùa này, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những rừng ban, đồi ban, con đường
ban... chi chít hoa trắng muốt phớt tím hồng. Một số địa điểm có nhiều cây ban lâu
năm như Nà Nhạn (huyện Điện Biên), Sa Lông (huyện Mường Chà), Tủa Thàng
(huyện Tủa Chùa) hay được giới “phượt”, giới nhiếp ảnh rủ nhau tìm đến để có được
những khung hình tuyệt đẹp về loài hoa biểu tượng của núi rừng Tây Bắc.
Truyền thuyết hoa ban trong quan niệm của người Thái gắn với tình yêu thủy
chung, tôn vinh phẩm chất của người phụ nữ. Ngày xưa, nàng Ban đẹp người, đẹp nết
có mối tình da diết với chàng Khum, đã thà chết chứ không chịu gả cho nhà giàu.
Suốt nhiều đời, hoa ban luôn gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của người Thái, từ tín
ngưỡng, tâm linh cho đến văn hóa, văn nghệ dân gian.
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Hoa ban cánh mỏng manh nhưng đơm bông dày đặc. Hoa có hương thơm dù
chỉ thoang thoảng nhưng ngọt ngào và dễ chịu. Khi có gió thổi qua, những chùm hoa
nặng trĩu khẽ rung rinh như đàn bướm chuẩn bị vỗ cánh, còn những bông rụng xuống
gốc cũng vẫn tươi thêm được mấy ngày, tạo nên cảnh tượng lãng mạn. Không chỉ du
khách phương xa mà nhiều người dân Điện Biên cũng thích thú đi tham quan, chụp
ảnh lưu niệm với hoa ban, chẳng hạn như trên con đường Nguyễn Hữu Thọ ven sông
Nậm Rốm hoặc khu vực tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đến Điện Biên mùa ban nở còn là đến với bản làng thơm mùi xôi nếp, thịt gác
bếp, cá nướng, rượu cần. Bóng dáng loài hoa xinh đẹp thấp thoáng trong tà áo cóm
của các cô gái Thái duyên dáng, trong những điệu xòe khăn, xòe quạt rộn ràng và náo
nức đầu xuân ở “xứ sở hoa ban”.
015. Xuân Tư/ Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng”:Khơi dậy quyết tâm xây
dựng và phát triển đất nước hùng cường// Công an nhân dân.- Số 6073.- Ngày
14/3/2022 - Tr.6
Ngày 13/3, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (thành phố Điện
Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp
với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc triển lãm chuyên đề “Theo dấu chân Đại
tướng” nhằm hưởng ứng Lễ hội Hoa Ban năm 2022, chào mừng kỷ niệm 68 năm
Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022).
Đây là triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử lần đầu tiên được tổ
chức tại Điện Biên. Triển lãm có tổng số 92 tấm pano lụa, gồm 110 bài thơ được sáng
tác bởi nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung và các hình ảnh do nhà báo
Trần Hồng cung cấp.
Triển lãm chia làm 3 phần: Phần 1 có chủ đề “Làm nên chiến thắng Điện Biên
Phủ”, phần 2 là “Vị tướng trong lòng dân” và phần 3 là “Sáng mãi ngàn năm”. Trong
đó, phần 1 bao gồm các tác phẩm nhằm giới thiệu về toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên
Phủ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từng đối sách chiến
đấu, từng trận chiến giằng co trên chiến trường Điện Biên Phủ gắn với những địa
danh huyền thoại như đồi A1, đồi C1, đồi E1, cánh đồng Mường Thanh, Hồng Cúm,
đồi Độc lập, đồi Him Lam, hầm Đờ Cát...
Phần 2 giới thiệu những khoảnh khắc đời thường, dung dị về một vị Tướng
huyền thoại, một nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam. Đó là những phút giây bình dị an
nhiên giữa đời thường hay những khoảnh khắc phiêu bồng của một tâm hồn nghệ sỹ,
hoặc giản đơn là nụ cười ấm áp với những người thân trong cuộc sống thường nhật.
Phần 3 nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng
Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm
sâu sắc của Đại tướng kính yêu đối với nhân dân cả nước nói chung, với Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên nói riêng; thể hiện lòng biết ơn vô hạn, sự tri
ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đối với công lao to lớn của
Đại tướng.
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Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, tác giả của các tác phẩm trưng bày tại triển lãm chia
sẻ, bản thân bà là người đã có nhiều cơ duyên được gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên
Giáp và được Đại tướng kể nhiều câu chuyện về trong cuộc đời, sự nghiệp của người.
Bởi vậy, bà đã biến những câu chuyện ấy thành những bài thơ, đồng thời trong những
lần được gặp gỡ Đại tướng, chứng kiến cuộc sống đời thường của gia đình Đại tướng
cũng là cảm hứng để tác giả viết nên những bài thơ này.
Từng là người giáo viên nên bà cảm nhận được nhiều học sinh hiện nay học
lịch sử nhưng chưa yêu lịch sử. Việc học lịch sử qua các tác phẩm thơ có thể sẽ khiến
các em dễ nhớ, dễ thuộc, không bị khô khan và giúp các em thêm yêu lịch sử của dân
tộc.
Là du khách đến tham quan triển lãm, chị Nguyễn Thị Hằng (thành phố Điện
Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cảm thấy vô cùng xúc động khi đọc những tác phẩm thơ
viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là những tác phẩm tái hiện từ những chiến
công của Đại tướng trong chiến dịch cho đến những khoảnh khắc đời thường, bữa
cơm đạm bạc với gia đình. Tất cả đều được tác giả thể hiện bằng câu từ dung dị, đời
thường nhưng mang lại rất giàu cảm xúc.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Điện Biên cho biết: Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” được tổ chức rất có ý
nghĩa đúng vào ngày 13/3 - ngày diễn ra trận mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ cách
đây 68 năm. Thông qua triển lãm không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về cuộc đời,
sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về truyền thống vẻ vang của Quân đội
nhân dân Việt Nam anh hùng mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực, khơi
dậy khát vọng cho thế hệ trẻ Điện Biên cùng thế hệ trẻ cả nước quyết tâm xây dựng
và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh.
Ban Tổ chức triển lãm cũng mong muốn gửi gắm thông điệp “Giữ gìn, bảo vệ
và phát huy giá trị di sản văn hóa là trách nhiệm của mỗi chúng ta, các nội dung Triển
lãm lần này là nguồn tư liệu quý để các bảo tàng, các đơn vị Quân đội, trường học
thực hiện nhiệm vụ giáo dục truyền thống lịch sử, đặc biệt gắn liền với Chiến thắng
Điện Biên Phủ”.
Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 25/4/2022.
016. Châu Tú Anh/ Điện Biên quảng bá sản phẩm du lịch/ Quân đội nhân dân.Số 21872.- Ngày 4/3/2022 - Tr. 8
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên thông tin, từ ngày 12 đến 143, sở sẽ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch nhân sự kiện Lễ
hội Hoa ban năm 2022, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch Điện
Biên Phủ. Quy mô dự kiến từ 60 đến 70 gian hàng, thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 22
giờ hằng ngày. Các sản phẩm trưng bày gồm: Nhạc cụ, trang phục dân tộc, tranh, ảnh,
sách, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, không gian văn hóa, các nghề truyền thống;
trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm thủ công truyền
thống; giới thiệu thông tin, hình ảnh về điểm đến du lịch, các di sản văn hóa đặc sắc
của địa phương...
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017. T.M/ Đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa đọc khu vực biên giới// Văn
hóa.- Số 36.- Ngày 25/3/2022 - Tr.7
Nhận thức được việc xây dựng tủ sách tại các đồn biên phòng sẽ góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tạo nên thói
quen đọc sách báo cho đồng bào các dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho
bà con vùng cao..., thời gian qua, việc luân chuyển sách báo đến các đồn biên phòng
đã được Thư viện tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm chú trọng.
Trong đợt tặng sách vừa qua, Thư viện tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao tặng
nguồn sách hạt nhân và luân chuyển sách tới tủ sách 17 đồn biên phòng và 1 Tiểu
đoàn huấn luyện cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng). Các đơn vị được nhận
sách đóng tại Nậm Kè, Mường Nhé, APa Chải, Sen Thượng, Leng Su Sìn, Na Cô Sa,
Nà Hỳ, Nậm Nhừ, Nà Bủng, Si Pa Phìn, Huổi Puốc, Mường Nhà, Tây Trang, Pa
Thơm, Mường Pồn, Thanh Luông, Mường Mươn và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ
động. Tại mỗi điểm đến, ngoài việc giao lưu, tặng sách, đoàn công tác Thư viện tỉnh
Điện Biên hướng dẫn các chiến sĩ quản lý tủ sách các Đồn Biên phòng xây dựng, sắp
xếp tủ sách khoa học, hợp lý.
018. Xuân Mai/ “Cuộc chiến kép” trên đường biên Tổ quốc - Bài 1: Chặn đứng
“vòi bạch tuộc” ma tuý// Công an nhân dân.- Số 6062.- Ngày 03/3/2022 - Tr.5
Đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; triệt xóa
các đường dây mua bán người và xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới luôn
là cuộc đấu tranh cam go, nóng bỏng trên tuyến biên giới. Trong những năm
qua, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã “sát cánh” cùng nhau
chặn đứng tội phạm trên tuyến biên giới và trong nội địa.
Lực lượng BĐBP phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đấu
tranh, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên các tuyến
biên giới vào trong nội địa. Thành công của chuyên án thể hiện tinh thần chủ động,
quyết liệt; mưu trí, dũng cảm; hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh
với các loại tội phạm.
Một trong những chuyên án ghi dấu ấn của sự phối hợp giữa hai lực lượng đó
là việc phát hiện, triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép
72 bánh ma tuý, được khám phá thành công vào đúng ngày 3 Tết Nguyên đán Nhâm
Dần.
Nhớ lại những giây phút cam go đó, các cán bộ của hai lực lượng tham gia
chuyên án vẫn cảm thấy “sức nóng” của những ngày “nằm gai, nếm mệt”. Khoảng
đầu tháng 12/2021, lực lượng trinh sát phòng, chống ma tuý và tội phạm
(PCMT&TP) BĐBP tỉnh Điện Biên có thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển
trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào qua địa bàn xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ,
tỉnh Điện Biên) đưa về tỉnh Lai Châu tiêu thụ. Từ tính chất phức tạp của đường dây,
BĐBP tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp với Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh BĐBP và
Công an tỉnh Điện Biên xác lập, tiến hành phá chuyên án.
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Sau 7 ngày đêm “ăn gió, nằm sương”, vào hồi 4h45 ngày 3/2 (mùng 3 Tết), lực
lượng đánh án đã bắt quả tang đối tượng Chang A Má (SN 1992, trú tại xã Chung
Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) khi đang vận chuyển trái phép 72 bánh
heroin. Số ma tuý trên được các đối tượng để trong thùng carton buộc trên giá đèo
hàng. Tại cơ quan Công an, Chang A Má khai đã nhận vận chuyển thuê số ma túy
trên cho một đối tượng từ biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa phận xã Si Pha Phìn.
Mở rộng điều tra, khoảng 7h cùng ngày, tại xã Chăn Nuôi, huyện Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu, các đơn vị nghiệp vụ của Công an và BĐBP tiếp tục bắt giữ Cháng A Lù
(SN 1979, trú tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) và Tẩn A Chản (SN 1980, trú tại
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), đối tượng có 2 lệnh truy nã của Công an 2 tỉnh Điện
Biên và Lai Châu về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian trốn lệnh truy
nã, Tẩn A Chản vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục móc nối với các đối tượng, hình
thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua hai tỉnh Điện Biên và Lai
Châu rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
Trong cuộc đấu tranh “sinh tử” với tội phạm ma túy, chỉ cần một chút sai sót
có thể phải trả bằng tính mạng… Một trong số đó phải kể đến việc Cục PCMT&TP
và Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp triệt phá đường dây mua bán, vận
chuyển trái phép chất ma túy xuyên biên giới đặc biệt lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu
giữ vật chứng là 342,5kg ma túy, 17.600 viên ma tuý tổng hợp (MTTH), 3 xe ôtô và
nhiều tài liệu có liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình
phá án đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt…
Trước đó, qua các biện pháp công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát của Đoàn
Đặc nhiệm miền Bắc, Cục PCMT&TP phát hiện 1 đối tượng người dân tộc Mông có
dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn huyện Si Ma
Cai (Lào Cai). Qua điều tra, xác minh, trinh sát đã dựng được 2 đối tượng nghi vấn
hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua khu vực biên giới tỉnh Nghệ An,
Hà Tĩnh đi Lào Cai đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Bắc đã báo cáo chỉ huy Cục PCMT&TP
xác lập án đấu tranh tại địa bàn khu vực biên giới tỉnh Lào Cai… Sau các buổi họp,
nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động của các đối tượng, chỉ huy Cục PCMT&TP
nhận định đây chỉ đối tượng của một nhánh trong đường dây vận chuyển ma túy lớn
xuyên biên giới từ Lào qua khu vực biên giới tỉnh Nghệ An ra Lào Cai đưa sang
Trung Quốc. Nếu phá án tại Lào Cai để bắt giữ 2 đối tượng trên sẽ không điều tra
được toàn bộ đường dây, không bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và Tư lệnh BĐBP, ngày 15/1/2021,
chuyên án giữa Cục PCMT&TP Bộ đội Biên phòng và Cục CSĐT tội phạm về ma
túy được xác lập. Chuyên án được thực hiện ở 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, được triển
khai từ ngày 15/1/2021 đến ngày 21/1/2021. Một trinh sát trực tiếp tham gia chuyên
án nhớ lại: Khoảng 18h30 ngày 21/1/2021, các trinh sát phát hiện ở phía bên kia biên
giới xuất hiện một toán khoảng 10 đối tượng. Khi đến gần đường biên, các đối tượng
dừng lại, còn 6 tên khoác ba lô lặng lẽ băng rừng vượt biên đi vào hướng đường cửa
khẩu.
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Cùng thời gian này có 1 xe ôtô dạng bán tải biển kiểm soát 19, có hai số đuôi
47 chạy rất nhanh vào đường cửa khẩu. Nếu tổ chức đánh bắt ngay tại địa điểm giao
nhận sẽ không đảm bảo an toàn, Ban chuyên án quyết định chuyển sang phương án 2:
Chờ đối tượng giao hàng xong, lúc quay ra xa khu vực cửa khẩu, tới đội hình 2 được
bố trí tại khu vực địa bàn Đồn Biên phòng Ngọc Lâm sẽ tạo tình huống đánh bắt. Đến
19h5, khi chiếc xe bán tải biển kiểm soát 19 có số đuôi 47 lọt vào đội hình mật phục,
lực lượng đánh án đã khép chặt vòng vây, bắt tại chỗ Vàng Seo Sử (trú tại xã Tả Ngải
Lồ, Si Ma Cai, Lào Cai) cùng 6 ba lô chứa 115kg ma túy tổng hợp dạng đá đảm bảo
tuyệt đối an toàn.
Giai đoạn 2, từ 10/2/2021 đến ngày 3/4/2021, qua đấu tranh khai thác đối
tượng Vàng Seo Sử khai nhận được đối tượng Giàng Seo Hòa trú tại huyện Mường
Khương thuê vận chuyển số ma túy trên với số tiền là 300 triệu đồng. Từ đó, Cục
PCMT&TP đã báo cáo và được sự đồng ý của đồng chí Tư lệnh tiếp tục kéo dài
chuyên án.
Sau 1 tháng bí mật ẩn náu để quan sát địa bàn, các tuyến đường vận chuyển và
nghe ngóng tình hình, vào trung tuần tháng 3/2021, nhóm đối tượng còn lại trong
chuyên án có biểu hiện tiếp tục hoạt động. Qua biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án
nắm được thông tin chúng đã thống nhất với đối tượng Lào sẽ mua bán, vận chuyển
với số lượng “hàng” lớn hơn. Vào hồi 9h ngày 20/3/2021, tại đoạn qua địa bàn thôn
Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An, lực lượng đánh án bắt
giữ 2 đối tượng Đinh Quang Tuấn (SN 1971) và Hoàng Chương (SN 1987, đều trú xã
Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), thu 17.600 viên ma tuý tổng hợp…
Tiếp tục đấu tranh chuyên án, những ngày cuối tháng 3, qua các biện pháp
nghiệp vụ, lực lượng trinh sát chuyên án nắm được thông tin, đối tượng trong đường
dây sẽ tổ chức mua, bán vận chuyển số lượng ma túy lớn hơn. Với tinh thần quyết
tâm, quyết liệt trong đấu tranh tội phạm, ngay từ ngày đầu tháng 4, Ban chuyên án và
lực lượng phá án tiếp tục triển khai lực lượng theo phương án đã được vạch ra đảm
bảo hiệu quả và an toàn nhất về mọi mặt con người, trang bị và nghiệp vụ.
Mở rộng đấu tranh đến 1h ngày 3/4, tại địa phận xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng
Mai, tỉnh Nghệ An, lực lượng đánh án đã kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Tráng
Xuân Năng (SN 1992, trú tại xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) cùng tang
vật là 10 balo, chứa 227,5kg MTTH dạng đá. Đến ngày 31/8/2021, Công an tỉnh Lào
Cai đã bắt giữ đối tượng Giàng Seo Hòa; bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để điều
tra, xử lý theo pháp luật.
Trong năm 2021, BĐBP phối hợp với Công an và các đơn vị nghiệp đã triệt
phá 272 vụ/698 đối tượng; thu giữ 439,996kg ma tuý, 19 khẩu súng, 347 viên đạn, 2
quả lựu đạn… cùng nhiều tang vật phục vụ cho hành vi phạm tội.
Từ đó, đã đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây, tổ chức tội phạm ma tuý
xuyên quốc gia; các tụ điểm tập kết ma tuý dọc theo tuyến biên giới, đảm bảo phương
châm “đánh đúng, đánh trúng và triệt xoá, bóc gỡ toàn bộ đường dây, tổ chức, bắt giữ
các đối tượng cầm đầu”. Qua đó đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, kịp thời
phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý.
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019. ANH DŨNG/ Nỗ lực trấn áp tội phạm ma túy trên biên giới// Đại đoàn kết.Số 72.- Ngày 13/2/2022 - Tr.4
Những năm qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
diễn biến khá phức tạp, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp
ranh với các tỉnh Bắc Lào thuộc địa bàn các huyện: Điện Biên, Mường Chà,
Nậm Pồ và Mường Nhé và địa bàn nội địa như huyện Điện Biên Đông.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên
giới dài hơn 455 km, tiếp giáp hai nước Trung Quốc và Lào, trải dài 4 huyện biên
giới với 29 xã, hơn 310 thôn, bản.
Trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với
các lực lượng chức năng đã xác lập, đấu tranh thành công gần 40 vụ án phạm tội ma
túy, bắt giữ hàng chục đối tượng, tang vật thu gần 190 bánh heroin, hơn 144.000 viên
ma túy tổng hợp. Điển hình, Chuyên án ĐB1221p.2 vào ngày 3/2, Bộ đội Biên phòng
tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công
đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam đi nước thứ 3 tiêu thụ,
bắt giữ 3 đối tượng, tang vật thu giữ 72 bánh heroin.
Đại tá Vừ A Khua - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh
Điện Biên cho biết, quá trình triển khai kế hoạch của Chuyên án ĐB1221p.2 gặp
nhiều khó khăn do lực lượng tham gia phá án mỏng, khu vực, phạm vi phá án rộng
lớn, nhiều đường mòn, lối mở, đường tắt. Do vậy, quá trình triển khai phá án, vây bắt
đối tượng phải sử dụng nhiều lực lượng và triển khai nhiều tổ công tác có nhiệm vụ
khóa chặn hướng tẩu thoát của đối tượng ở các đường mòn. Cùng với đó, các tổ công
tác đều mật phục, đánh án trong rừng nên rất khó khăn trong việc quan sát, nắm bắt di
biến của đối tượng.
Xác định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
ma túy trên khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã cụ
thể hóa các kế hoạch nghiệp vụ chuyên ngành, đảm bảo sát, đúng với tình hình đơn
vị, địa bàn và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, triệt phá
đường dây, ổ nhóm ma túy trên biên giới. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây
dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luyện tập trên thực địa để
đánh bắt đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Qua các chuyên án ma túy triệt phá thành công cho thấy, đối tượng mua bán,
vận chuyển ma túy thường có vũ khí nóng, đặc biệt là hung khí như dao, kiếm luôn
mang theo bên mình để phục vụ việc chặt phát cây, dây leo khi di chuyển trong rừng
và chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt, hòng thoát thân.
Thủ đoạn của bọn tội phạm thường là móc nối với các đối tượng xấu, hình
thành những đường dây vận chuyển ma túy lớn từ khu vực “Tam giác vàng” về tập
kết tại một số khu vực biên giới, sau đó thẩm lậu vào địa bàn tỉnh Điện Biên và trung
chuyển đi các tỉnh, thành phố khác hoặc sang nước thứ ba tiêu thụ. Trong quá trình
phạm tội, chúng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như:
lợi dụng các tuyến đường mòn, rừng rậm, núi cao hiểm trở tại biên giới; giấu ma túy
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vào hàng hóa, vật dụng, phương tiện... nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của các cơ
quan chức năng; nhiều đối tượng trang bị cả vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng
chức năng nếu bị phát hiện, vây bắt.
Việc tái trồng cây thuốc phiện vẫn diễn ra tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa
tại các huyện: Mường Ảng, Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Nhé, Nậm Pồ... Trình độ
dân trí chưa đồng đều, đời sống người dân tại nhiều địa bàn còn khó khăn cũng là
điều kiện để các đối tượng tội phạm ma tuý lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ đồng bào.
Để đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện
Biên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng tại địa bàn
trọng điểm, phức tạp; tập trung đấu tranh quyết liệt, đánh trúng, đánh mạnh vào các
đối tượng chủ mưu, cầm đầu; ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm ma túy ở
địa bàn biên giới.
Thiếu tá Hoàng Văn Hải - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Na Cô
Sa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết , đơn vị xây dựng các nghị quyết
chuyên đề và triển khai kế hoạch đấu tranh cụ thể để cán bộ, chiến sĩ nắm tình hình
địa bàn, triển khai biện pháp nghiệp vụ. Qua đó nhằm sàng lọc các đối tượng, đường
dây, ổ nhóm và có kế hoạch đánh bắt. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma
túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên những năm qua đã tác động tích cực đến
việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an
ninh biên giới, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng biên cương nói
riêng và của tỉnh nói chung.
020. Lưu Hiệp/ Chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào// Công an
nhân dân.- Số 6073.- Ngày 14/3/2022 - Tr.5
Liên tiếp thời gian qua, nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma tuý trên tuyến
biên giới Việt - Lào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được các lực lượng chức năng
kịp thời phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn số lượng lớn ma tuý thẩm sâu vào nội địa.
Ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
Theo Cục Hải quan Điện Biên, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các
chất ma túy trên tuyến biên giới Việt-Lào, nơi tiếp giáp với các tỉnh Sơn La, Điện
Biên chưa bao giờ hết nóng. Kết quả phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy của các
lực lượng chức năng (Hải quan, Biên phòng, Công an) trên các địa bàn thời gian qua
cho thấy sự gia tăng về số vụ việc, tang vật và cả số lượng đối tượng tham gia.
Mới đây nhất, ngày 10/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, lực lượng phòng,
chống ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công
đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với
số lượng lớn chất ma túy.
Cụ thể, Công an huyện Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội
phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) và Công an TP Điện Biên Phủ bắt giữ 2
đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét người và phương
tiện các đối tượng trên, lực lượng Công an thu giữ 30 gói màu vàng bên trong có
chứa 180.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng khoảng 16,7kg).
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Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận cùng trú tại huyện Điện Biên
Đông là Ly A Công (sinh năm 2002) và Giàng A Bông (sinh năm 2003). Các đối
tượng khai vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 70 triệu đồng. Mở rộng chuyên án,
tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ,
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng
tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng là: Ly A Hồng (sinh năm 2001) và Ly A Dìa (sinh năm
2002), cùng trú tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép
chất ma túy. Tang vật thu giữ 48.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng khoảng
4,8kg).
Trước đó, ngày 3/3, Đồn Biên phòng Mường Mươn (Bộ đội Biên phòng Điện
Biên) phối hợp với Công an huyện Mường Chà bắt quả tang 2 đối tượng là Quàng
Văn Nhân, sinh năm 1986 và Quàng Văn Thiện, sinh năm 1989 (cùng trú tại tổ dân
phố số 2, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà) là anh em ruột về hành vi mua bán
trái phép chất ma tuý.
Tang vật thu giữ 1 túi nilon bên trong có 45 gói nhỏ màu xanh chứa các viên nén
màu hồng (nghi là ma tuý tổng hợp) với số lượng 9.000 viên cùng 1 cục chất bột dạng
nén màu trắng (nghi là heroin) trọng lượng khoảng 250 gram. Trước đó, hai đối tượng
Nhân và Thiện giả làm người đi khai thác cây phong lan lên khu vực mốc 82, tuyến biên
giới Việt - Lào mua ma tuý của một đối tượng chưa rõ danh tính về bán kiếm lời, khi
quay trở về đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
Thống kê của Cục Hải quan Điện Biên cho thấy, từ giữa tháng 12/2021 đến
đầu tháng 3/2022, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) đã
phối hợp bắt giữ 5 vụ/6 đối tượng; thu giữ 16 bánh heroin (khoảng 5,6kg); 24.000
viên ma túy tổng hợp (khoảng 2,3kg); 0,5kg thuốc phiện; cùng 4 điện thoại; 2 dao
nhọn; 1 súng kíp…
Như ngày 13/2, tại khu vực quốc lộ 279 thuộc bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, TP
Điện Biên Phủ, Đội đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
(Công an tỉnh Điện Biên); Công an TP Điện Biên Phủ tiến hành bắt giữ đối tượng
Sùng A Sình, sinh năm 1997 (thường trú tại bản Pá Lùng, xã Chung Trải, huyện
Mường Nhé), thu giữ 2 bánh heroin (khoảng 0,7kg) và 24.000 viên ma túy tổng hợp.
Tiếp đó, ngày 14/2, tại khu vực quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Sa Lông 2, xã Sa
Lông, huyện Mường Chà, Đội đã phối hợp cùng Công an huyện Mường Chà bắt giữ
Sùng A Chua, sinh năm 1996, thu giữ 4 bánh heroin.
Nhận diện thủ đoạn
Theo Cục Hải quan Điện Biên, nguồn ma tuý thường được đưa từ Lào vào Việt
Nam qua biên giới tỉnh Điện Biên và Sơn La, từ đó vận chuyển vào sâu trong nội địa
tiêu thụ hoặc vận chuyển lên các tỉnh tiếp giáp Trung Quốc để đưa qua biên giới.
Các tuyến, địa bàn trọng điểm là khu vực cửa khẩu, hai bên cánh gà và địa bàn
kiểm soát hải quan thuộc các cửa khẩu Tây Trang, Huổi Puốc (Điện Biên); Lóng Sập,
Chiềng Khương (Sơn La). Qua đấu tranh, triệt phá các vụ án, lực lượng Hải quan
nhận thấy, các đối tượng phạm tội luôn tìm mọi thủ đoạn cất giấu ma túy, rất khó
phát hiện bằng mắt thường.
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Ma túy được giấu lẫn với hàng hóa khác được vận chuyển qua các đường tiểu
ngạch, vận chuyển không theo quy luật. Một số đối tượng còn cải trang dưới dạng đi
thăm thân, đi nương rẫy xa trên biên giới… Không ít vụ việc lực lượng chức năng
phát hiện đối tượng cất giấu ma túy trong khung xe máy, cốp xe, gia cố các hầm hàng
trên xe ôtô, thậm chí giấu bên trong thân cây gỗ…
Theo lãnh đạo Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên),
tội phạm về ma túy rất đa dạng, phức tạp. Một trong những đặc điểm nổi bật của đối
tượng là hám lợi, dễ bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, lợi dụng đi công tác, du lịch, thăm
thân và lợi dụng sự thông thoáng trong công tác quản lý và pháp luật ở nước bạn Lào
để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, sau đó vận chuyển thuê từ nước ngoài
vào Việt Nam qua địa bàn.
Nhóm đối tượng còn lại thường lợi dụng điều kiện tự nhiên về cư dân khu vực
biên giới có mối quan hệ với người bản địa, thân tộc lâu đời, thông thạo địa hình, biết
nhiều đường mòn, lối tắt qua lại biên giới… thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển
thuê các chất ma túy để kiếm lời.
021. Thành Trung/ Trùm ma túy mua bán hơn 1.000 bánh heroin đã bị bắt tại
Lào// Công an nhân dân.- Số 6064.- Ngày 5/3/2022 - Tr.8
Ngày 4/3, Tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Xay
Sổm Bun (CHDCND Lào) bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
khi đang lẩn trốn tại Lào.
Đối tượng bị bắt giữ là Sùng A Dua (tên gọi khác là Giàng Sống Ly, SN 1977,
HKTT bản Pu Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) là đối tượng
cầm đầu đường dây mua bán trái phép 1.010 bánh heroin từ Lào về Việt Nam bị Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên triệt phá từ năm 2014.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Điện Biên, ngày 24/11/2014, Phòng cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt quả tang 2
đối tượng Hạng A Thi, Sùng A Sếnh đang vận chuyển 39,25g heroin tại bản Huổi
Múa B, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông. Đấu tranh mở rộng, ban chuyên án đã
xác định được một đường dây gồm 10 đối tượng do Sùng A Dua cầm đầu đã mua bán
trái phép chất ma túy với số lượng lên tới 1.010 bánh heroin từ năm 2007.
Ngay sau khi một số đối tượng trong đường dây bị bắt, Sùng A Dua đã vượt
biên giới trốn sang Lào. Trong 7 năm lẩn trốn, Dua liên tục thay đổi chỗ ở tại các tỉnh
Bắc Lào, Trung Lào. Đối tượng này đã chọn những nơi hẻo lánh, hiểm trở để sinh
sống, không liên lạc về Việt Nam cũng như tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân
do nước bạn cấp.
Tuy nhiên, vào 6h sáng 4/3, tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào đã
phối hợp lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ thành công đối tượng này tại bản
Huổi Hỉn Sửa, huyện A Nụ Vông, tỉnh Xay Sổm Bun.
Hiện, Công an tỉnh Điện Biên đã dẫn giải, di lý đối tượng Sùng A Dua về Việt Nam
qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.
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022. TR.LONG – N.TUẤN / Triệt phá đường dây vận chuyển gần 21kg ma túy
tổng hợp// Công an nhân dân.- Số 6070.- Ngày 11/3/2022 - Tr.8
Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá một
đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 228.000 viên ma túy tổng hợp
(tổng trọng lượng 21 kg).
Theo đó, đơn vị phối hợp cùng Công an huyện Điện Biên, Công an thành phố
Điện Biên Phủ bắt quả tang 2 đối tượng Ly A Công (SN 2002, trú tại bản Tà Té B,
xã Noong U) và Giàng A Bông (SN 2003, trú tại bản Huổi Hoa 1, xã Keo Lôm,
huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất
ma túy.
Tang vật thu giữ gồm 30 gói màu vàng bên trong có chứa 180.000 viên ma túy
tổng hợp (khối lượng khoảng 16,7kg). Qua khai thác, các đối tượng khai nhận vận
chuyển thuê số ma túy trên với giá 70 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, lực luợng chức năng bắt giữ thêm Ly A Hồng (SN 2001) và
Ly A Dìa (SN 2002) đều trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Tang
vật thu giữ gồm 48.000 viên MTTH (khối lượng khoảng 4,8kg)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Ngô Thanh
Bình, Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời biểu dương, chúc mừng, khen thưởng chiến
công xuất sắc của Ban chuyên án và các lực lượng tham gia phá chuyên án.
023. Văn Hiển – Nông Tuấn/ Giấu 9.000 viên ma túy trong gốc địa lan// Công an
nhân dân.- Số 6064.- Ngày 5/3/2022 - Tr.8
Ngày 3/3, tại khu vực bản Pú Múa, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh
Điện Biên, Công an huyện Mường Chà chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Mường
Mươn, Cục Hải quan tỉnh bắt giữ đối tượng Quàng Văn Nhân (SN 1986, trú tại tổ dân
phố số 2, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà) khi đang vận chuyển nửa bánh
heroin và 9.000 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy trên được Nhân giấu trong khúc gỗ
giả làm gốc cây địa lan.
Tại cơ quan Công an, Nhân khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người đàn
ông tại bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, đang trên đường đưa đi
tiêu thụ thì bị bắt giữ. Được biết, Quàng Văn Nhân là đối tượng đã có 1 tiền án 7 năm
tù về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
024. HAN/ “Ông trùm” ma túy sa lưới sau 9 năm vượt biên, trốn truy nã// Đời
sống và Pháp luật.- Số 62.- Ngày 14/3/2022 - Tr.12+13
Trong quá trình lẩn trốn tại Myan-mar, Bi thường xuyên sang Lào ăn
chơi, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước tiếp tục mua bán trái phép
chất ma túy.
Ngày 10/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các
lực lượng phá thành công chuyên án B1114, bắt giữ một nghi phạm có lệnh truy nã
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đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau chín năm lẩn trốn
tại nước ngoài.
Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Và A Bi (27 tuổi, trú bản Na Ư, xã Na Ư,
huyện Điện Biên, Điện Biên), một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái
phép ma túy từ Lào vào Việt Nam trong thời gian qua.
Bi là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Điện Biên
từ năm 2014 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Và A Bi bị phát hiện, bắt giữ thông qua việc khai thác triệt để nguồn tin từ các
đối tượng Lò Văn Thoan (SN 1979, thường trú xã Noong Luống, huyện Điện Biên và
Sùng A Dua (SN 1977, trú xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên).
Thoan và Dua là các đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bị Công an
Điện Biên bắt giữ tại Lào trong thời gian qua.
Trở lại hồ sơ vụ án, năm 2014, sau khi bị phát hiện hành vi phạm tội, Và A Bi
nhanh chóng lần theo đường tiểu ngạch sang bản Pa Hốc rồi đến tỉnh Udomxay của
nước bạn Lào sinh sống trong gần một năm. Năm 2016, Bi sang Myanma sống cùng
chú họ cho tới khi bị bắt tại bản Na Thôm, huyện XayThaNy, Thủ đô Vientiane
(Lào).
Trong quá trình sinh sống tại Myanma, Bi thường xuyên sang Lào ăn chơi,
móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy
đưa về Việt Nam và sang các nước thứ 3 tiêu thụ.
Tại Lào, Bi dùng mọi thủ đoạn để thay đổi tên nhiều lần và cuối cùng lấy tên là
Giàng Minh, nhập khẩu tại bản Pả Xẳng, xã Mường Khương, Thủ đô Vientiane
(Lào).
Hiện, chuyên án đang tiếp tục được Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh mở rộng.
025. Thu Trang/ Mặt trận nóng nơi biên cương Tổ quốc// Công an nhân dân.- Số
6078.- Ngày 19/3/2022 - Tr.3
Chúng tôi có dịp cùng tổ công tác số 1 Kế hoạch 1266 trực tiếp thực hiện
nhiệm vụ tại khu vực đèo Pha Đin, thuộc địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Theo ghi nhận, chỉ trong chưa đầy 8h đồng hồ từ 17h chiều đến hơn 24h đêm, đã có
gần trăm lượt phương tiện vận tải khách và hàng hóa được các chiến sĩ tổ công tác số
1, Đội 1266 Công an tỉnh dừng xe, kiểm tra. Và, trong số những chuyến xe ngược
xuôi hôm ấy, các anh đã bắt giữ 4 đối tượng phạm tội về ma túy.
Địa bàn tổ 1 thực hiện Kế hoạch 1266 đảm nhiệm là tuyến quốc lộ nằm tại
huyện Tuần Giáo - huyện cửa ngõ của tỉnh Điện Biên. Với đặc thù như vậy, lượng xe
vận tải khách và hàng hóa lưu thông qua đây là rất lớn. Đây chính là một trong những
điều kiện thuận lợi các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội. Với nhiều thủ đoạn
hoạt động và phương thức cất giấu tang vật tinh vi, các đối tượng thường lợi dụng xe
vận tải hành khách để di chuyển, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi
đấu tranh, bắt giữ.
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Một trong những vụ điển hình mà tổ công tác phối hợp với Phòng CSĐT tội
phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo đấu tranh, ngăn
chặn chính là phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng Lò Văn Thoản (SN 1989),
trú tại bản Hua Ná, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng và Lường Văn Luyến (SN
1992) trú tại bản Xuân Lứa, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng vào hồi 20h30' phút
ngày 26/1/2022, tại khu vực bản Lạ, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo. Tang vật thu giữ
1 bánh và 6.000 viên ma túy tổng hợp.
Được thành lập và đi vào hoạt động theo Kế hoạch 1266 của Giám đốc Công
an tỉnh từ ngày 15/12/2021. Tổ công tác số 1 có 14 CBCS gồm các lực lượng CSGT,
CSCĐ, CSĐT tội phạm về ma túy và Công an một số huyện thực hiện nhiệm vụ tuần
tra kiểm soát khép kín, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, phòng, chống tội
phạm và vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông trọng điểm. Tại thời
điểm chúng tôi cùng thực hiện nhiệm vụ, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 8 giờ
đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán
trái phép chất ma túy. Với thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng di chuyển bằng xe
khách, liên tục đổi xe và cất giấu ma túy vào những nơi khó phát hiện nhằm qua mắt
lực lượng chức năng.
Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe khách liên tỉnh, xe chở hàng hóa lưu thông
qua khu vực này. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 1266 của Giám đốc
Công an tỉnh đã triển khai 24/7 vào tất cả các ngày trong tuần với mục tiêu bảo đảm
TTATGT, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông
cũng như thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Mỗi
chuyến xe qua đây đều được lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể. Nội
dung tuyên truyền tập trung vào việc chấp hành Luật Giao thông; công tác đấu tranh,
tố giác các loại tội phạm; dấu hiệu nhận biết các hành vi phạm tội; việc thực hiện 5K
và các quy định phòng, chống dịch….
251 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, 53 vụ, 57 đối tượng phạm tội
về ma túy, thu giữ 2.496,33g heroin, 62.062,5 viên, 1,7g MTTH, 1.826,2g ma túy đá,
thu giữ 404 thớt gỗ là những số liệu sơ bộ, đồng thời là kết quả mà tổ công tác số 1
thực hiện Kế hoạch 1266 của Giám đốc Công an tỉnh đạt được từ khi triển khai
CBCS tăng cường TTKS, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động trên các
tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn. Những kết quả ấy mới chỉ là con số thống
kê, nhưng hiệu quả của nhiệm vụ mà tổ công tác đang thực hiện chính là góp phần
giữ gìn ANTT, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao
thông ở địa bàn cửa ngõ này.
026. Thu Trang/ Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy// Công an nhân dân.- Số
6080.- Ngày 21/3/2022 – Tr.5
Hồi 19h ngày 19/3, tại tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng tỉnh Điện Biên, Công
an huyện Mường Ảng bắt quả tang đối tượng Hờ A Ly (SN 2004) trú tại bản Pá
Liếng, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy,
thu giữ 1.000 viên MTTH, 1 xe máy, 1 điện thoại.
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Trước đó, vào hồi 17h50' tại Km 377+300 Quốc lộ 6, tổ công tác số 1 Đội
1266 chủ trì phối hợp với Trạm CSGT Tuần Giáo, Công an huyện Tuần Giáo phát
hiện đối tượng Lò Văn Đảng (SN 1988), trú tại bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần
Giáo đang cất giấu trong balo 1 bọc màu xanh bên trong chứa khoảng 1kg ma tuý đá.
Bắt kẻ giết người sau hơn 30 giờ gây án
Công an tỉnh Điện Biên cho biết đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao đối
tượng truy nã Lý Văn Thành (45 tuổi), trú tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô cho
Công an tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trước đó, khoảng 19h15 ngày 3-3, do mâu thuẫn cá nhân Thành dùng dao đâm
anh Đ.V.H, trú tại thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan. Nạn nhân được đưa đi cấp
cứu nhưng do bị thương nặng nên đã tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn.
Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố vụ án,
khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thành về tội giết người. Do
Thành bỏ trốn nên ngày 5-3, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đặc biệt
nguy hiểm đối với Thành và tập trung lực lượng truy bắt.
Từ thông tin phối hợp, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì khoanh vùng, chốt
chặn và bắt giữ thành công bị can tại khu vực cánh đồng thuộc xã Mường Pồn, huyện
Điện Biên. Đối tượng khai nhận đang di chuyển trên xe khách từ Lai Châu về Điện
Biên nhằm vượt biên sang Lào để lẩn trốn.
Đối tượng Thành nghiện ma túy, có tiền án về các tội cố ý gây thương tích và
tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt
10 năm tù giam vào năm 2008 và mãn hạn tù vào năm 2018.
027. Xuân Mai/ Đắng lòng sau vụ án chị đưa em gái và hai em họ sang Trung
Quốc bán dâm// Công an nhân dân.- Số 6071.- Ngày 12/3/2022 - Tr.5
Liên quan đến vụ án trên, ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an
tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án sang Viện KSND tỉnh Lào
Cai đề nghị truy tố 4 đối tượng.
Trong đó, Khoàng Thị Vân (SN 1982, HKTT tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện
Biên) và Vàng Thị Huệ (SN 2001, ở tại xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai
Châu) bị truy tố về hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi. Hai đối tượng gồm: Nguyễn
Văn Công (SN 1991, đăng ký thường trú tại thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện
Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Vàng Văn Mạnh (SN 1992, ở tại xã Bản Qua, huyện Bát
Xát, tỉnh Lào Cai), bị đề nghị truy tố về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác
xuất cảnh trái phép.
Do có nhu cầu tìm việc làm, khoảng tháng 6/2021, ba cô gái gồm V.T. L (SN
2006); V.T.N (SN 2007) và V.T. B (SN 2006, cùng trú tại tỉnh Lai Châu) đã nhờ đến
sự giúp đỡ của Huệ. Về quan hệ gia đình, Huệ là chị gái của V.T.L; đồng thời cũng là
chị họ của V.T.N và V.T.B nên khi nhờ Huệ tìm việc làm, cả ba nạn nhân đều không
nghi ngờ gì. Ngày 5/7/2021, ba nạn nhân cùng với Huệ đến Bến xe huyện Nậm Nhùn
để đón xe khách thì gặp Lò Văn Quyết (SN 1991, trú tại xã Lay Nưa, thị xã Mường
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Lay, tỉnh Điện Biên) là người sống với Vàng Thị Huệ như vợ chồng. Sau đó, Lò Văn
Quyết đi cùng xe khách với Huệ, L, N, B lên thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Ngày hôm sau thì có thêm một cô gái lên là L.T.T cũng xuất hiện tại khách sạn.
Họ ở đó đến chiều thì Huệ thuê một xe ôtô (không xác định được người lái xe và đặc
điểm xe) để đưa 3 người gồm V.T.L, V.T.N, V.T. B và người phụ nữ tên T tự đi ra
thành phố Lào Cai…, sau đó sang Trung Quốc bằng đường đò. Trong những ngày ở
đây, họ phải tiếp khách mua dâm. Ngày 6/8/2021, ba nạn nhân V.T. L, V. T. N và
V.T.B bị Công an huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) bắt giữ. Đến ngày 10/9/2021, các
nạn nhân được trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ngày
13/10/2021, L.T.T được Công an Trung Quốc trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu
Quốc tế Lào Cai.
Vụ án theo thẩm quyền được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh
Lào Cai. Sau khi tiếp nhận thông tin, các điều tra viên đã tiến hành ghi lời khai của
người bị hại và các nhân chứng liên quan. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày
9/10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ khẩn cấp đối với
Khoàng Thị Vân. Mở rộng điều tra, ngày 18/10/2021, đã tiến hành khởi tố bị can và
thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huệ về hành vi mua bán trẻ em dưới 16
tuổi do đang nuôi con nhỏ.
Quá trình đấu tranh, vụ án bước đầu được làm rõ: Khoảng cuối năm 2018, Vân
và Huệ quen biết nhau, trong quá trình này, Huệ biết Vân có hoạt động quản lý gái
mại dâm tại Trung Quốc. Khoảng 1 năm sau đó (năm 2019), Huệ quen biết L.T.T
(SN 1998, trú tại tỉnh Điện Biên), quá trình nói chuyện, L.T.T có nhờ Huệ tìm việc
làm ở Lai Châu cho T. Khi ấy, Huệ nói rằng không có việc gì để làm, nếu muốn làm
chỉ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Khoảng tháng 3/2021, Vân cùng chồng là Đỗ Văn Hiệp xuất cảnh trái phép
sang huyện Hà Khẩu, Trung Quốc thuê phòng 301, lầu 3, tòa Hoa Húc Thương, chợ
nông sản huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để ở. Đến
tháng 6/2021, khi các nạn nhân gồm V.T. L, V. T. N và V. T.B nhờ Huệ tìm việc làm
thì đối tượng này nảy sinh ý định đưa họ sang Trung Quốc giao cho Vân để làm gái
mại dâm, nhằm hưởng tiền hoa hồng.
Thực hiện ý định trên, Huệ đã liên lạc qua Facebook trao đổi với Vân. Vân
thoả thuận mỗi tháng sẽ trả cho Huệ 2 nghìn NDT/người. Sau đó, Huệ thông báo với
3 nạn nhân đã tìm được việc làm; công việc là đi làm gái mại dâm ở Hà Khẩu - Lào
Cai (không nói rõ là làm ở Trung Quốc), mỗi tháng sẽ nhận được từ 15 đến 20 triệu
đồng). Vì cần tiền, 3 nạn nhân đã đồng ý.
Ngày 7/7/2021, Vân thuê Công đưa V.T. L, V. T. N, V.T. B và L.T.T xuất
cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đối tượng Công đã liên lạc với Vàng Văn Mạnh,
thuê đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Mạnh lại liên hệ với
A Thìn (là người Trung Quốc, có quen biết với Mạnh) và thuê A Thìn đưa 4 cô gái
sang Trung Quốc với giá 35 triệu đồng giao cho Vân bố trí làm gái bán dâm.
Trong thời gian này, Đỗ Văn Hiệp cũng trực tiếp dẫn khách đến phòng trọ mua
dâm V.T.N từ 4 đến 5 lần. Ngoài ra, có 2 hai lần Hiệp thu tiền khách mua dâm trả từ
V.T. N mang về cho Vân.
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028. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN/ ĐIỆN BIÊN: Nhiều vụ án đau lòng vì vũ khí
tự chế// Pháp luật Việt Nam.- Số 71.- Ngày 12/3/2022 - Tr.11
Trong năm 2020 - 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên, huyện Nậm Pồ (tỉnh
Điện Biên), xảy ra một số vụ án “vô ý làm chết người” do tàng trữ, sử dụng trái phép
vũ khí tự chế săn bắn; nhiều nạn nhân và bị cáo đều có mối quan hệ ruột thịt, họ
hàng, bạn bè thân thiết, là người cùng bản.
Vụ án xảy ra tại huyện Điện Biên vào đầu 2020, trong chuyến đi săn lợn rừng
bằng súng kíp tại xã Phu Luông, một nam thanh niên vô tình bắn phải cậu ruột. Đau
lòng hơn, trước đó chính nạn nhân là người đã tự chế súng kíp để tặng cho cháu.
Tháng 4/2020, cùng bạn đi săn thú rừng, kiếm mật ong tại khu vực rừng Pe
Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, một người đàn ông bị trúng đạn, mất
mạng. Một tháng sau đó, khi đi săn lợn rừng tại khu vực biên giới thuộc xã Si Pa
Phìn, huyện Nậm Pồ, một người đàn ông vô tình bắn chết con trai mình.
Gần đây nhất, tháng 11/2021, khi đi săn tại khu vực rừng thuộc bản Trạm
Púng, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, nghe thấy tiếng gà rừng và quan sát thấy
động đậy trong bụi cây, nghĩ rằng gà rừng, một người đàn ông bắn chết người.
Nhiều bị cáo trong các vụ án trên đều thuộc diện được trợ giúp pháp lý
(TGPL). Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Điện Biên đã cử các LS, trợ giúp viên pháp
lý tham gia tố tụng bào chữa cho bị cáo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.
Nhìn chung, các bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn, có nhân thân tốt, nơi cư trú
ổn định; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn
năn hối cải, tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả, đầu thú, tự thú, được bị hại xin
giảm nhẹ hình phạt... Quan điểm bào chữa của người thực hiện TGPL hầu hết được
cơ quan tố tụng ghi nhận, bị cáo được HĐXX tuyên phạt mức hình phạt thấu tình, đạt
lý, phù hợp tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ hình sự.
Một trợ giúp viên pháp lý cho biết: “Biết rằng với đồng bào dân tộc thiểu số
vùng cao sinh sống chủ yếu bằng nghề làm nương, việc tìm kiếm các lâm sản phụ hay
đi săn những ngày nông nhàn là biện pháp tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc
sống; song người dân cũng cần phải có ý thức chấp hành pháp luật về khai thác, bảo
vệ rừng và lâm sản; ý thức được những rủi ro, tiềm ẩn khi sử dụng các công cụ săn
bắt tự chế như chông, bẫy, súng kíp, súng hơi, để không còn xảy ra những vụ án
tương tự”.
029. Trường Long/ Phát hiện 3 đối tượng giết hại hổ để nấu cao// Công an nhân
dân.- Số 6078.- Ngày 19/3/2022 - Tr.8
Hồi 21h, ngày 17/3, Công an huyện Điện Biên (Điện Biên) phát hiện, bắt quả
tang một nhóm gồm 3 đối tượng, thu giữ 1 cá thể động vật thuộc nhóm 1B danh mục
bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 06/2009/NĐ-CP của
Chính Phủ.
Cá thể hổ có trọng lượng 220kg đang bị các đối tượng dùng kích điện và dao
để giết được phát hiện tại nhà riêng của Lường Văn Anh (SN 1977), trú tại bản Yên
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Cang 2, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên. Các đối tượng cùng tham gia thực hiện hành
vi giết thịt cá thể hổ này là Ngô Sỹ Thành (SN 1976) trú tại xóm Tân Mỹ, xã Tam
Hợp, huyện Quỳ Hợp và Ngô Sỹ Tiến (SN 1967), trú tại số 71B, phường Hưng Dũng,
TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ một cá thể hổ nặng
220kg đã chết, 3 con dao, 1 bộ kích điện, 1 xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mua cá thể hổ sống tại Nghệ An,
sau đó dùng xe ô tô vận chuyển về Điện Biên giết thịt để nấu cao bán kiếm lời.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên đã tạm giữ hình sự đối với
Lường Văn Anh, Ngô Sỹ Thành và Ngô Sỹ Tiến để đấu tranh làm rõ theo quy định
của pháp luật.
030. T.THỨ/ Sai phạm tài chính tại Cty Xổ số Điện Biên// Pháp luật Việt Nam.Số 60.- Ngày 01/3/2022 - Tr.20
Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa ban hành thông báo Kết luận thanh tra 735/TBTTr (KLTT) về việc chấp hành pháp luật trong quản lý tài chính tại Cty TNHH Xổ số
kiến thiết Điện Biên.
KLTT đánh giá, Cty chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định,
quy chế công bố thông tin của DN. Chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh phê duyệt
nội dung và mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả.
Một số quy chế quy định về tiêu chuẩn, định mức còn quy định chung chung,
chưa quy định cụ thể mức chi, để làm cơ sở quản lý chỉ đạo, điều hành. Chưa xây
dựng phê duyệt kế hoạch lao động hàng năm, dẫn đến việc xác định nhu cầu lao động
chưa được phản ánh đầy đủ chính xác.
Hạch toán một số khoản chi phí trực tiếp phát hành xổ số và lợi nhuận sau thuế
phải nộp ngân sách chưa đúng quy định, dẫn đến phản ánh kết quả sản xuất kinh
doanh cũng như số tiền nộp ngân sách chưa chính xác. Lĩnh vực kinh doanh khách
sạn không đạt hiệu quả. Một số chứng từ thanh toán thiếu thủ tục, sửa chữa trụ sở Cty
có một số hạng mục tính toán chưa chính xác, dẫn đến thanh toán sai.
Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên là do Cty thực hiện chức năng, nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh, hạch toán độc lập có tính đặc thù, tổ chức hoạt động theo quy định
với DN nhà nước, trong khi có nhiều văn bản quy định, hướng dẫn, một số văn bản đã
có sự sửa đổi, bổ sung, thay thế, nhưng chưa kịp thời cập nhật nắm bắt đầy đủ...
Cùng với đó, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của viên chức kế
toán tham mưu cho lãnh đạo Cty trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính còn hạn
chế.
Kiểm soát viên chưa kịp thời phát hiện, báo cáo chủ sở hữu về những hạn chế, khuyết
điểm của Cty để có chỉ đạo khắc phục.
Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 92 triệu đồng, nộp vào tài
khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh; kiển nghị Chủ tịch Cty TNHH Xổ số Điện Biên
kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm.
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031. CHÂU TÚ ANH/ Xem xét khởi tố vụ phá rừng tái sinh// Quân đội nhân
dân.- Số 21876.- Ngày 8/3/2022- Tr. 8
Ngày 7-3, Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cho biết, đơn vị đang
củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ phá rừng tái sinh vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, giữa tháng 2 vừa qua, tại địa bàn bản Nà Nọi, xã Nà Nhạn, TP Điện
Biên Phủ, hàng chục héc ta rừng tái sinh bị chặt phá, trong đó có gần 4 héc ta rừng
phòng hộ. Cơ quan chức năng xác định, đối tượng đứng ra thuê người dân chặt phá
toàn bộ diện tích rừng này là ông Lường Văn Tưởng, ở bản Nà Nọi, xã Nà Nhạn.
032. Quốc Định/ Xe chở đá quá tải “lộng hành” QL279 (Điện Biên): Các cơ quan
quản lý, tuần tra tuyến đường nói gì?// Pháp luật Việt Nam.- Số 80.- Ngày
21/3/2022 - Tr.10+11
Hàng loạt xe tải chở đá chạy tốc độ nhanh, không phủ bạt che chắn, dấu
hiệu quá khổ, quá tải “lộng hành” trên QL279 đoạn qua xã Pom Lót (huyện
Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tung bụi bẩn mù mịt, gây ô nhiễm môi trường... Trên
tuyến đường xuất hiện hàng trăm “ổ gà, ổ voi”, rất nguy hiểm cho các phương
tiện khi tham gia giao thông.
Sở GTVT “chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm”
Có mặt tại khu vực trên một ngày giữa tháng 3/2022, tại tuyến đường QL279
đoạn qua bản Na Hai (xã Pom Lót), theo quan sát của PV, những dàn xe tải cỡ lớn
chất đầy đá không che chắn bạt từ các mỏ đá thuộc địa phận xã Na Ư lưu thông trên
QL279 đều di chuyển vào Nhà máy Xi măng Điện Biên. Dọc QL279 nhiều đoạn mặt
đường bị bong tróc, xuất hiện “ổ gà, ổ voi”.
Ông Cà Văn Chiến (58 tuổi, ngụ bản Na Hai), nói: “Ngày nào cũng vậy, xe chở
đá nối đuôi nhau chạy cả ngày lẫn đêm ầm ầm quá nhanh, quá ẩu, rất dễ xảy ra tai
nạn. Nhiều năm qua, người dân ở đây bị "tra tấn" bởi bụi bặm, tiếng ồn ào”.
Chị Lò Thị Nhâm (ngụ bản Na Hai) cho biết, do nhà ở ngay mặt đường nên việc
hàng loạt xe tải chở đá lưu thông trên QL279 cả ngày lẫn đêm gây bụi bẩn bay vào
trong nhà, làm ảnh hưởng đến các sinh hoạt, cây ăn quả cũng không phát triển được.
Các hộ gia đình hai bên đường đều tự tưới nước vào mặt đường để hạn chế bụi bẩn.
Tìm hiểu được biết, hiện tại địa bàn xã Na Ư có 4 mỏ đá của 4 DN gồm Cty
TNHH Đầu tư Công nghiệp Tây Bắc; Cty CP Đầu tư Thương mại Hưng Long; Cty
TNHH Ðầu tư Thương mại & Dịch vụ Hoàng Anh; Công ty CP Mỏ đá Xi măng.
Ghi nhận quá trình khai thác tại các mỏ đá trên, việc khai thác đá có dấu hiệu
khai thác không đúng quy định; không cắt tầng khai thác; khai thác vách đứng để lại
nhiều đá om, đá treo, hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Mỏ cũng
không có hệ thống dập bụi, để bụi phát tán ra môi trường xung quanh…
Đem những phản ánh của người dân đến làm việc với ông Lê Ngọc Hoàn, Chủ
tịch UBND xã Pom Lót, ông Hoàn lại cho rằng “đến nay xã chưa nhận được bất cứ
phản ánh nào của người dân về tình trạng trên. Khi nhận được phản ánh này xã sẽ cử
cán bộ đi nắm bắt tình hình”.
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Ông Hoàn thông tin, trách nhiệm tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn
giao thông tại tuyến QL279 do Phòng CSGT tỉnh; Chi cục Quản lý đường bộ I.2 (Cục
Quản lý Đường bộ I, thuộc Tổng cục Đường bộ); và Sở GTVT tỉnh đảm nhiệm. Được
biết, các đơn vị trên đều được trang bị cân di động điện tử, có thể linh hoạt kiểm tra
nhanh các trường hợp vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ.
PV đã liên hệ, làm việc với các đơn vị nêu trên. Các đơn vị đều cho rằng đã
thường xuyên bố trí lực lượng, cán bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trọng tải xe tại
đoạn đường trên, nhưng chưa phát hiện ra vi phạm, chưa đưa ra con số cụ thể các
trường hợp bị xử lý.
Ông Phạm Văn Sỹ, Phó GĐ Sở GTVT xác nhận nội dung báo phản ánh là có
thực: “Việc để xảy ra tình trạng trên, ở góc độ quản lý nhà nước, có một phần trách
nhiệm của ngành giao thông tỉnh”.
Theo ông Sỹ, hiện việc kiểm soát trọng tải xe trên QL279 có 3 lực lượng: Thứ
nhất là lực lượng Thanh tra giao thông của Chi cục Quản lý đường bộ I.1 được ủy
thác quản lý; thứ hai, lực lượng Thanh tra giao thông của ngành giao thông tỉnh theo
địa bàn quản lý; thứ ba, lực lượng CSGT Công an tỉnh liên quan đến trật tự và bảo
đảm an toàn giao thông. Với Sở GTVT, trong năm 2022, Thanh tra Sở bắt đầu kiểm
tra từ tháng 3, đến nay “chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm”.
Chi cục Quản lý đường bộ I.1: “Chúng tôi đã nắm được”
Về phía đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên xác nhận, để xảy ra tình
trạng trên có một phần trách nhiệm của đơn vị. Cơ quan này cho hay thời gian qua
thường xuyên cắt cử lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện
tham gia giao thông tại tuyến đường trên. Tuy nhiên, khi PV yêu cầu cung cấp số liệu
về kiểm tra, xử lý các trường hợp xe chở đá vi phạm thì đại diện đơn vị đưa ra những
con số chung chung của toàn tỉnh, không nêu trường hợp cụ thể nào bị xử lý tại đoạn
đường PV phản ánh.
Theo ông Lò Trung Kiên, Trưởng Phòng CSGT tỉnh, khu vực xã Pom Lót có
một nhà máy xi măng và một số mỏ đá thuộc xã Na Ư chạy sang, với cung đường
khoảng 5 – 7km, chủ yếu các xe chở đá này cung cấp vật liệu cho nhà máy xi măng.
“Trước phản ánh của báo chí, thời gian tới, lực lượng sẽ tăng cường xử lý nghiêm các
trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng”, ông Kiên nói.
Về phía ông Phạm Văn Toản, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ I.1,
thuộc Tổng cục Đường bộ, xác nhận tình trạng xe chở đá quá khổ, quá tải từ khu vực
mỏ đá xã Na Ư đến Nhà máy Xi măng Điện Biên đoạn qua khiến đường xuống cấp,
“chúng tôi đã nắm được”. “Tại tuyến đường trên Chi cục có lực lượng tuần kiểm,
quản lý, thường xuyên nắm thông tin và báo cáo về. Còn hàng ngày đều có lực lượng
tuần đường của Cty 226 là đơn vị nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đi qua”,
ông Toản nói.
Theo ông Toản, liên quan nội dung báo phản ánh, trước đó phía Chi cục đã làm
việc với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở GTVT tỉnh. Chủ yếu xe chở đá quá tải chạy
từ mỏ đá khu vực Tây Trang (xã Na Ư) về đến nhà máy xi măng. “Từ giờ đến cuối năm
Chi cục đang đề nghị sửa chữa một số đoạn mặt đường xấu, bị nát”, ông Toản nói.
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Thực tế, việc các xe tải chở đá quá khổ, quá tải lưu thông liên tục đã khiến
đoạn QL279 nêu trên xuất hiện hàng trăm “ổ gà, ổ voi”, nguy hiểm cho phương tiện
tham gia giao thông. Tuyến đường được sửa chữa, bảo dưỡng, nhưng xe quá tải làm
xuống cấp nhanh chóng, khiến tiền của Nhà nước đầu tư bị lãng phí.
Tuyến đường có tới 3 đơn vị quản lý và “thường xuyên tham gia tuần tra, kiểm
soát, xử lý vi phạm”, nên không thể để tình trạng xe chở đá quá khổ, quá tải ngang
nhiên hàng ngày tàn phá tài sản quốc gia như vậy.
033. PV/ KỊP THỜI CỨU SỐNG MẸ CON SẢN PHỤ NGUY KỊCH MẮC
COVID-19// Sức khỏe và đời sống cuối tuần.- Số 1209.- Ngày 04/3/2022 Tr.18+19
Trung tâm Y tế huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cho biết vừa thực hiện thành
công ca mổ, cứu sống mẹ con sản phụ mắc COVID-19 trong tình trạng nguy kịch.
Sản phụ là Sùng Thị Mỷ (ngụ ở bản Hồ Chim I, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường
Chà) được xác định dương tính với SARS-CoV-2, đây là bệnh nhân chưa tiêm
vaccine phòng COVID-19. Tại thời điểm cấp cứu, Mỷ đang mang thai gần 34 tuần,
chuyển dạ đẻ non lần 1, vỡ ối sớm, suy tim thai...
ThS.BS Nguyễn Thúy Hồng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà
cho biết, đây là trường hợp bệnh nặng và khó, do bệnh nhân mắc COVID-19 khi
mang thai. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng cả mẹ
lẫn con.
Trước tình thế cấp bách, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và lên phương án cho ê kíp
mổ cấp cứu gồm 6 cán bộ y tế (2 bác sĩ phẫu thuật; 1 bác sĩ gây mê, hồi sức;1 điều
dưỡng; 2nữ hộ sinh).
“Nếu bệnh nhân không được mổ lấy con ngay sẽ dẫn đến sản phụ có nguy cơ
suy thai, cơn co cường tính dẫn tới vỡ tử cung, băng huyết. Nếu như con ra được khả
năng sống rất thấp, mẹ để lâu có thể tử vong do nhiễm khuẩn và mất máu” - BS. Bùi
Quang Đạo, Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Mường Chà nhận định.
Với sự nỗ lực của ê kíp, ca mổ thành công, đón bé trai nặng 2,6kg chào đời.
Một ngày sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Bé trai phản xạ sau sinh tốt. Các bác
sĩ cho biết sản phụ và con sẽ tiếp tục được theo dõi, đề phòng các biến chứng nguy cơ
của COVID-19.
034. Hà Linh/ “Bệnh viện” trong trường học miền núi// Giáo dục và Thời đại.Số 66.- Ngày 18/3/2022 - Tr.8
Trường THPT Búng Lao (Điện Biên) từng là “điểm nóng” về dịch Covid19, với số ca nhiễm gần như tuyệt đối. Sau 1 tháng kể từ khi phát hiện ca F0 đầu
tiên, ngôi trường miền núi đầy khó khăn đã vượt đại dịch bằng mô hình “viện
trong trường”.
“Nội bất xuất, ngoại bất nhập”
33

Sau thời gian nghỉ phòng dịch, trung tuần tháng 2 vừa qua, Trường THPT
Búng Lao mở cửa học trực tiếp. Trước khi trở lại trường, toàn thể cán bộ, giáo viên,
học sinh đều được test sàng lọc Covid-19 và không ghi nhận trường hợp nguy cơ nào.
Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau, những ca nhiễm đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong khu vực
nội trú.
Thầy Tống Văn Đỗ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Mặc dù, trường đã chủ
động sẵn sàng kế hoạch ứng phó, song thực tế nằm ngoài kịch bản. Từ ngày 24/2 đến
đầu tháng 3, trường liên tiếp phát hiện ca mới. Toàn bộ 297 học sinh nội trú đều
thuộc nhóm nguy cơ rất cao, trong đó 247 em đã dương dính.
“Việc đầu tiên chúng tôi làm là, ngay lập tức đóng cửa trường học, nội bất
xuất, ngoại bất nhập. Nhà trường được phân chia thành các khu vực theo dõi, điều trị
khác nhau theo từng cấp độ dịch. Còn việc giảng dạy chuyển trạng thái hoàn toàn
sang trực tuyến”, thầy Đỗ cho hay.
Theo đó, số học sinh là F1 được sắp xếp ở trong phòng học. Mỗi phòng 3 – 5
em, xếp bàn ghế thành giường. F0 ở trong nội trú nhưng chia làm 3 khu theo thời
gian phát hiện và tình hình bệnh, tương ứng với 3 dãy nhà khác nhau. Các khu vực
này đều có phòng tắm, vệ sinh riêng.
Cũng theo thầy Đỗ, để tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, việc ra – vào
trường được kiểm soát nghiêm ngặt. 15 cán bộ, giáo viên xung phong nhận nhiệm vụ
thường trực trong trường. Những thầy cô khác tổ chức dạy học trực tuyến và hỗ trợ
vòng ngoài khi cần thiết.
Thường trực trong trường từ những ngày đầu, thầy Lưu Văn Dân chia sẻ: Có 4
cán bộ, giáo viên phụ trách nấu ăn cho toàn trường được bố trí ở 1 khu vực riêng.
Ngoài các thầy cô F0 đang điều trị cùng học sinh, thì chỉ còn thầy Dân và 2 thầy khác
quán xuyến mọi việc.
“Nhiệm vụ của tôi hàng ngày là tham gia huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ của
các tổ chức, cá nhân. Mọi người sẽ vận chuyển đồ dùng mà người nhà học sinh và
giáo viên gửi vào. Cùng với đó là chăm sóc, theo dõi sức khỏe, nhắc nhở học sinh F1
trong sinh hoạt, học tập và thực hiện các biện pháp phòng dịch”, thầy Dân chia sẻ.
Còn theo thầy Hiệu trưởng Tống Văn Đỗ, do không phải trường nội trú, chế độ
của học sinh ở bán trú hạn chế nên ảnh hưởng nhiều đến công tác tổ chức ăn, nghỉ
cho các em, nhất là bữa ăn sáng. Nhà trường phải huy động mọi nguồn lực hỗ trợ từ
bên ngoài. Bởi vậy, thời gian đầu phụ huynh tỏ ra lo lắng. Thậm chí nhiều người vượt
đường xa cả trăm cây số, mang theo đồ ăn đến.
“Chúng tôi buộc phải yêu cầu phụ huynh ở ngoài để đảm bảo an toàn phòng
dịch. Khi không được trực tiếp gặp con họ càng hoài nghi, bất an. Lúc ấy, Ban giám
hiệu và thầy, cô chủ nhiệm phải gặp trao đổi, giải thích, động viên, cho xem hình ảnh
các em được bố trí ăn, nghỉ đầy đủ… bà con mới yên tâm hơn”, thầy Đỗ nói.
Viện trong trường
Để đảm bảo việc học tập và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, mỗi giáo viên
đều phải “nhân đôi” trách nhiệm. Theo thầy Hiệu trưởng, để đảm bảo an toàn sức
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khỏe cho học sinh, trường chủ động phối hợp với lực lượng y tế sàng lọc và đưa
những em có bệnh nền, biểu hiện nặng đến cách ly, điều trị tại cơ sở y tế.
Hiện, 8/15 giáo viên “vòng trong” của trường đã dương tính và được bố trí
cách ly, điều trị cùng số học sinh F0 tại khu vực riêng. Tùy theo thời gian phát bệnh,
giáo viên ở và phụ trách dãy nhà tương ứng, vừa chăm sóc sức khỏe cho bản thân vừa
quản lý, nhắc nhở, chăm sóc các em.
Cũng như các giáo viên khác trong khu điều trị F0, nhiều ngày qua cô giáo
Đoàn Thị Sim đều dậy sớm hơn thường ngày. Nhiệm vụ của cô là đánh thức học sinh,
hướng dẫn các em vệ sinh cá nhân, mũi, họng… Sau bữa ăn sáng, cô trực tiếp đứng
lớp dạy trực tuyến.
“Tôi cũng như một số giáo viên khác bị sốt, ho, đau người, mệt mỏi. Song vẫn
cố gắng duy trì đứng lớp và quán xuyến mọi việc trong này. Với bệnh nhân Covid19, tinh thần là quan trọng nhất, vì thế dù thế nào chúng tôi cũng vui vẻ, lạc quan để
khích lệ tinh thần tích cực cho học sinh cùng vượt qua dịch bệnh”, cô Sim bộc bạch.
Ngoài nhiệm vụ phát khẩu trang, đồ dùng hàng ngày và nhắc các em thực hiện các
quy định phòng dịch, theo cô Sim, giáo viên cũng trực tiếp xử lý rác thải của F0 bằng
cách đốt thủ công. Trong bối cảnh khó khăn, hạn chế về kinh phí, giáo viên bộ môn Hóa
học đã tự pha chế nước súc họng cho toàn bộ giáo viên, học sinh nhà trường.
Còn theo chia sẻ của thầy Hiệu trưởng Tống Văn Đỗ, do nhân viên y tế của
trường cũng là F0 nên thuận tiện cho việc trực tiếp theo dõi, chăm sóc sức khỏe học
sinh nhiễm bệnh. Những diễn biến bất thường về sức khỏe học sinh F0 đều được theo
dõi, chăm sóc sát sao, thông tin kịp thời với cơ sở y tế khi cần thiết.
“Chúng tôi cũng cố gắng bố trí không gian, chia ca để các em duy trì, luyện tập
thể thao hàng ngày. Bên cạnh đó, học sinh nhà trường đều đã tiêm vắc-xin phòng
Covid-19, nên hiện tại các em đều có sức khỏe ổn định, ít triệu chứng, sinh hoạt, học
tập bình thường và không ghi nhận bất thường về sức khỏe”, thầy Đỗ nói.
“Ban đầu khi có nhiều bạn trong trường mắc Covid-19 em rất lo lắng.
Được các thầy cô liên tục động viên, nên khi nhiễm bệnh em bình tĩnh hơn. Ở
trong nội trú, em được thầy cô chăm sóc hàng ngày. Thầy cô hướng dẫn em cách
giảm ho, cách tập thở, rồi luyện tập thể thao nên sức khỏe đảm bảo, tinh thần
thoải mái, tự tin chiến thắng bệnh tật”, Sùng Thị Trang, lớp 11B5 nói.
035. Hà Linh/ Điện Biên: Triển khai chiến dịch tiêm phòng Covid-19 tại nhà//
Giáo dục và thời đại.- Số 71.- Ngày 24/3/2022 - Tr.14
Giữa thời tiết oi ả, những ngày qua, trong bộ đồ bảo hộ kín mít, các thành
viên tổ tiêm lưu động thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) “tay xách nách
mang”, len lỏi vào từng ngõ nhỏ để hỗ trợ tiêm vắc-xin Covid-19.
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”
Ông Phạm Xuân Thành (82 tuổi), trú tại phố 5 bị huyết áp cao và bệnh gút
nhiều năm. Không thể đi lại được, lại có nhiều vấn đề về sức khỏe nên hết lần này
đến lần khác ông Thành phải “lỡ hẹn” với các đợt tiêm do địa phương triển khai.
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Bà Đỗ Thị Tâm – vợ ông Thành tâm sự, lâu nay gia đình bà rất mong mỏi
những trường hợp như chồng mình được hỗ trợ tiêm tại nhà. Bởi vậy, ngay khi có
thông báo về đợt tiêm này, ông Thành đã yêu cầu gia đình đăng ký ngay.
Tại gia đình mình, ông Thành được nhân viên y tế khám sàng lọc sức khỏe, tư
vấn các thông tin liên quan về vắc-xin. Sau khi bảo đảm đủ điều kiện, ông chính thức
được tiêm mũi đầu tiên, với niềm phấn khởi thể hiện rõ trên gương mặt các thành
viên trong gia đình.
“Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện để
chồng tôi được tiêm tại nhà. Tôi và chồng cũng được tư vấn, hướng dẫn rất kỹ nên
thấy yên tâm”, bà Tâm nói.
Sau tiêm, ông Thành được y, bác sĩ theo dõi thêm 30 phút. Khi thấy sức khỏe,
tinh thần ông ổn định, tổ tiêm chủng lưu động khẩn trương di chuyển đến gia đình
khác và không quên để lại số điện thoại, kèm lời dặn dò: “Nếu ông có bất cứ vấn đề
gì báo ngay cho chúng tôi”.
“Tay xách nách mang” với bộ dụng cụ tiêm chủng, thùng đựng vắc-xin, các
thành viên tổ tiêm lưu động rẽ qua một ngõ nhỏ khác để đến gia đình ông Nguyễn
Văn Gia (87 tuổi).
Trao đổi về tình trạng sức khỏe của bố mình, ông Nguyễn Thế Truyền tâm sự:
“Bố tôi sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại nên chưa được tiêm mũi nào. Thời gian
qua, dịch bệnh bùng phát mạnh trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều ca ngoài
cộng đồng nên gia đình rất lo lắng”.
Với thể trạng sức khỏe hiện tại của bố, ông Truyền sợ nếu không may mắc
Covid-19 thì cụ sẽ trở nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Nay bố được đội ngũ y tế đến
tận nhà khám và tiêm vắc-xin, gia đình ông Truyền không khỏi vui mừng và yên tâm.
Theo kế hoạch, trong đợt tiêm tại nhà này, toàn thành phố Điện Biên Phủ có
trên 400 người đăng ký. Vắc-xin được sử dụng là Moderna và Pfizer (nếu có), với
thời gian thực hiện đặt ra là 5 ngày (từ 21 – 25/3). Kế hoạch được triển khai đồng loạt
đến 12/12 xã, phường.
Đẩy nhanh tiến độ, cẩn trọng chuyên môn
Phường Mường Thanh có 52 người được lập danh sách tiêm phòng Covid-19
tại nhà. Theo bác sĩ Cà Thanh Mai, thành viên tổ lưu động số 1 thì ngày 22/3 đơn vị
mới triển khai chiến dịch. Để đảm bảo tiến độ, Trạm Y tế phường đã phân công 2 tổ
lưu động và chia theo tuyến, khu vực.
“Trước ngày tiêm, chúng tôi chủ động gọi điện đến từng trường hợp trong danh
sách để thông tin về thời gian đến tiêm; đồng thời nắm bắt tình hình hiện tại của từng
người. Từ đó rà soát, sàng lọc bước 1 đối với những trường hợp chưa bảo đảm. Như
vậy, vừa đỡ mất công sức, lại tiết kiệm thời gian”, bác sĩ Mai cho hay.
Hỗ trợ đắc lực cho công tác tiêm phòng tại nhà còn có các thành viên tổ Covid
cộng đồng. Họ phụ trách việc thông tin, dẫn đường đến từng gia đình có người tiêm.
Ông Bùi Bá Văn, Tổ trưởng Tổ dân phố 5 chia sẻ: “Trước đó, chúng tôi đã tiến hành
rà soát, xác minh, lập danh sách người có nhu cầu và gửi phiếu đồng ý tiêm trước cho
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gia đình ký xác nhận. Mọi thủ tục đều được hoàn tất nên đến ngày tiêm mọi việc tiến
hành nhanh chóng, thuận lợi hơn”.
Tại phường Noong Bua, sau 2 ngày triển khai (22 - 23/3) đã hoàn thành tiêm
chủng tại nhà cho các trường hợp đủ điều kiện. Theo bác sĩ Lò Thị Chung, Trạm
trưởng Trạm Y tế phường thì danh sách đăng ký có 37 người. Tuy nhiên, sau khi rà
soát, khám sàng lọc chỉ có 16 người được tiêm.
“Những trường hợp còn lại do đang điều trị bệnh, mắc Covid-19… nên chúng
tôi phải lùi lại tiêm sau. Vì đa phần các trường hợp đăng ký tiêm tại nhà đều là những
người già yếu, mắc bệnh nền, sức khỏe có phần hạn chế. Bởi vậy, cán bộ y tế được
yêu cầu hết sức cẩn trọng về chuyên môn, với phương châm luôn phải đặt an toàn
tiêm chủng lên hàng đầu”, bác sĩ Chung nói.
Còn theo y sĩ Chẻo Mỹ Sinh, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế phường Thanh Bình,
mặc dù di chuyển liên tục, song cán bộ y tế của đơn vị vẫn phải mang theo đầy đủ các
thiết bị cần thiết. Đặc biệt là thùng bảo quản vắc-xin. Đồng thời tuân thủ thực hiện
đầy đủ các bước từ khám sàng lọc, tiêm, nhất là theo dõi sau tiêm.
“Đơn vị cũng bố trí riêng 2 cán bộ y tế có chuyên môn vững để tăng cường cho
tổ tiêm chủng lưu động. Đây là những cán bộ đã được tập huấn về tiêm chủng vắc-xin
phòng Covid-19. Trong đó, 1 bác sĩ khám phân loại, 1 điều dưỡng thực hành tiêm
chủng. Do tuân thủ các yêu cầu tiêm chủng và duy trì chặt chẽ theo dõi sau tiêm nên
cho đến hiện tại chưa ghi nhận trường hợp xấu nào xảy ra”, y sĩ Sinh cho hay.
036. BÁC SĨ LÒ THỊ THANH HỢP (TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NẬM PỒ,
TỈNH ĐIỆN BIÊN): Hỗ trợ bác sĩ trẻ ở vùng khó// Tiền phong.- Số 85.- Ngày
26/3/2022 - Tr.2
Là bác sĩ trưởng thành từ dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công
tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn”, tôi đã được Bộ Y tế tạo điều kiện học tập Bác sĩ chuyên khoa
I và sau đó được cử về công tác tại địa phương trong thời gian 2 năm.
Công việc của chúng tôi đòi hỏi làm việc tại các trung tâm y tế xã vùng khó
khăn, điều kiện vật chất thiếu thốn. Nhưng vấn đề lớn nhất với y bác sĩ trẻ là sự hạn
chế về trang thiết bị tại cơ sở, sự hạn chế về công nghệ thông tin và không có nhiều
sự hướng dẫn từ những đàn anh. Bên cạnh đó, thu nhập hạn chế và không có nguồn
thu thêm... Tôi mong muốn T.Ư Đoàn sẽ có những chính sách hỗ trợ để chúng tôi
thực hiện nhiệm vụ tại những nơi khó khăn của Tổ quốc.
037. Trần Hằng/ Những thầy thuốc trẻ hết lòng với người dân miền núi// Công
an nhân dân.- Số 6086.- Ngày 27/3/2022 - Tr.4
Những bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi theo Dự án 585 – “Đề án
thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (do Bộ Y tế xây
dựng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ từ tháng 8/2017 đến nay) đã
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phát huy được năng lực của mình, đóng góp rất lớn vào công tác chăm sóc sức khỏe
cho người dân vùng sâu, vùng xa.
Là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở huyện Nậm Pồ - một huyện nghèo
của tỉnh Điện Biên, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình, bác sĩ Lò
Thị Thanh Hợp đã về nơi mình sinh ra để công tác. Dịch vụ y tế và chăm sóc sức
khỏe, khám chữa bệnh ở Nậm Pồ còn rất khó khăn.
Phong tục tập quán lạc hậu, một số người ốm chữa bệnh theo “thầy mo” chứ
không đến bệnh viện. Là người con của dân bản, bác sĩ Hợp rất thấu hiểu điều này.
Làm sao để vận động người dân ốm đến bệnh viện, làm sao để nâng cao công tác
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt bà con ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa
luôn là trăn trở và khao khát của chị.
Khi có Dự án 585, bác sĩ Hợp đã tình nguyện tham gia. Sau đó, bằng nỗ lực và
nghiệp vụ của mình, chị đã được phân công và đảm nhiệm Trưởng Khoa Nhi của
Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ. Công việc của một bác sĩ ở huyện miền núi khác rất
nhiều so với bác sĩ ở miền xuôi, đặc biệt lại là huyện nghèo như Nậm Pồ. Chị không
ngừng học hỏi để trau dồi kinh nghiệm, nỗ lực gấp nhiều lần để vận động người dân
nắm bắt tình hình dịch bệnh, vận động phụ huynh đưa con đến khám, chữa bệnh mà
không tự chữa tại nhà.
Khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người dân trong huyện rất hoang mang,
lo sợ. Chị đã tuyên truyền cho tất cả mọi người dân hiểu, biết về COVID-19 và nhận
thức về tiêm vaccine phòng COVID- 19 để phòng bệnh; vận động gia đình và người
thân tuân thủ các quy định của nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá
nhân, vệ sinh môi trường, chủ động khai báo y tế hoặc chủ động cách ly khi về từ các
vùng đang có dịch.
Thời điểm tháng 5, tháng 6/2021, dịch COVID-19 bùng phát tại Nậm Pồ, các
ca nhiễm lây lan nhanh chóng, trong bộ quần áo bảo hộ kín mít, trời hè nóng nực, mỗi
ngày chị phải di chuyển hàng chục km đường rừng núi để đi xét nghiệm cho người
dân. Chị kể, mình cùng với các nhân viên Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện
Nậm Pồ phối hợp với các Trạm Y tế xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cộng
đồng tại các xã có ghi nhận các ca F0, F1 như: Xã Vàng Đán 1.400 mẫu, xã Nà Hỳ
được 1.510 mẫu. Có thời điểm quá đông bệnh nhân mắc, dịch lan rộng, mệt mỏi, kiệt
sức nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau chị lại lên đường vì đi càng nhanh
bao nhiêu thì càng khoanh vùng, dập dịch sớm bấy nhiêu. Khi số F1, F0 tăng cao,
nhân lực y tế thiếu hụt, chị tham gia hỗ trợ các trạm y tế xã 15 đợt tiêm vaccine…
Vất vả là thế, có những đêm ca trực thức trắng, sáng hôm sau chị lại lặn lội tới bản
với bà con tiếp tục cuộc chiến với COVID-19.
Ngày 23/3 vừa qua, bác sĩ Lò Thị Thanh Hợp đã được tuyên dương là 1 trong
10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 vì những đóng góp xuất sắc trong
công tác phòng, chống dịch.
Cùng với bác sĩ Hợp, nhắc tới bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu, người dân ở huyện
Mường Nhé (Điện Biên) vẫn không quên người bác sĩ có tấm lòng ấm áp, cứu sống
nhiều bệnh nhi khi anh công tác ở đây. Nguyễn Văn Hiếu là bác sĩ chuyên khoa I,
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ngành Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên công tác tại huyện Mường Nhé
(tỉnh Điện Biên) theo Đề án 585. Với phương châm “sẵn sàng tình nguyện ở bất cứ
nơi nào trên đất nước Việt Nam, nơi nào dân sống được thì em cũng có thể sống
được”, tại địa phương được đánh giá là một huyện nghèo, khó khăn nhất của tỉnh
Điện Biên và là một trong 62 huyện nghèo cả nước, bác sĩ Hiếu đã thắp lên ngọn lửa
nhiệt tình, tâm huyết và tinh thần tình nguyện cống hiến của tuổi trẻ, làm đơn tình
nguyện công tác thêm 1 năm. Bác sĩ Hiếu cũng là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
năm 2017.
Gắn bó với bà con dân bản Mường Nhé 3 năm, bác sĩ Hiếu không nhớ hết
những ca cấp cứu xuyên đêm, những bệnh nhi ốm sốt, mắc dịch bệnh đã được anh
cứu chữa. Sau khi quay trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ Hiếu được phân
công làm việc tại Khoa Sơ sinh.
Tuy nhiên, bác sĩ Hiếu vốn bị bệnh “viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp”,
năm 2021, bác sĩ Hiếu phát hiện có khối u lành trong não, anh được các bác sĩ trẻ tại
những bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ. Ngày 24/3 vừa qua, anh đã được phẫu
thuật lần 2 thành công và tình trạng sức khỏe của bác sĩ Hiếu biến chuyển tốt. Ngày
26/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động
viên bác sĩ Hiếu. Ban chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV
gửi tặng bác sĩ Hiếu 90 triệu đồng do các ủy viên Ban chấp hành Hội đóng góp.
Trong cuộc đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài
nước chủ đề "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên", Bí thư thứ nhất Trung ương
Đoàn Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ cảm phục, tri ân sâu sắc với những cống hiến hy sinh
của các y, bác sĩ xông pha vào mặt trận chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua.
Chia sẻ về Đề án 585, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, các cơ chế chính
sách, hỗ trợ thu nhập về mặt điều kiện công tác đã được các cơ quan có thẩm quyền
ban hành. Đoàn đã bàn với Bộ Y tế, sắp tới sẽ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn
2022 - 2026. Trong đó sẽ có kiến nghị, chủ đạo là Bộ Y tế có cơ chế hỗ trợ cho các y,
bác sĩ, đặc biệt y, bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa tuyến cơ sở được thường xuyên học tập,
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với phương thức đào tạo từ xa, trực tuyến,
không cần đi Hà Nội hay đi nước ngoài mới làm được.
Trung ương Đoàn cam kết với y, bác sĩ sẽ làm tốt câu chuyện phát hiện, biểu
dương, tuyên dương tấm gương, động viên các y, bác sĩ trẻ khó khăn. Đoàn, Hội,
Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tổ chức thường xuyên, có kênh để chăm
lo, động viên cho y, bác sĩ trẻ ở vùng sâu, vùng xa.
038. HÀ LINH/ Điện Biên: Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng// Giáo dục
và thời đại.- Số 70.- Ngày 23/3/2022 - Tr.7
Dạy học theo mô hình lớp ghép được xem là giải pháp tình thế, khắc phục
khó khăn của giáo dục miền núi. Tuy nhiên, trong bối cảnh đổi mới giáo dục
hiện nay, “bài toán” chất lượng cũng đặt ra không ít thách thức với mô hình
này.
Giáo viên… vượt khó
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Nằm cách trường trung tâm hơn 10km, điểm bản Ma Lù Thàng 2 (Trường
PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng, huyện Mường Chà, Điện Biên) có 10 học sinh theo
học ở 2 trình độ (lớp 1 và 2).
Do có nhiều kinh nghiệm nên năm học này thầy Lò Văn Chinh được giao phụ
trách điểm bản. Phòng học vỏn vẹn vài bộ bàn ghế, 2 tấm bảng đen, được thầy Chinh
sắp xếp quay lưng lại với nhau phục vụ giảng dạy 2 chương trình.
Thầy Chinh tâm sự: “Để dạy tốt 1 lớp 2 trình độ, tôi gần như không có thời
gian ngồi yên một chỗ mà phải hoạt động liên tục. Thường xuyên di chuyển trong lớp
để điều tiết và phân phối thời gian giảng dạy cho phù hợp. Chưa kể thời gian chuẩn bị
giáo án, các điều kiện đảm bảo giảng dạy song song 2 trình độ”.
Cũng theo thầy Chinh, do phải học 2 buổi/ngày, trong khi học sinh đa phần nhà
xa nên thầy phải tổ chức, bố trí ăn, nghỉ trưa cho trò trên lớp. Bởi vậy, nhiệm vụ mỗi
ngày lại thêm phần vất vả.
“Tôi thường tập trung giảng dạy kiến thức mới vào đầu giờ. Khoảng 30 phút
cuối tôi dành cho các em tự làm bài tập. Như vậy, vừa giúp học sinh có ý thức tự giác
và ôn tập kiến thức ngay trên lớp, giáo viên lại vừa có thời gian tranh thủ nấu ăn trưa
cho trò”, thầy Chinh chia sẻ.
Cùng với điểm Ma Lù Thàng 2, năm học này Trường PTDTBT Tiểu học Huổi
Lèng duy trì 2 lớp học ghép. Theo thầy Hoàng Thanh Nghị, Hiệu trưởng nhà trường,
số lượng học sinh mỗi lớp hạn chế, chỉ từ 10 - 15 em. Các điểm này cũng nằm cách
xa trung tâm xã.
“Vừa khắc phục khó khăn về giao thông, cơ sở vật chất, giáo viên vừa đảm
nhiệm nhiều vai trò khác nhau để tổ chức tốt các hoạt động dạy học, ăn nghỉ trưa cho
học sinh. Đặc biệt giai đoạn hiện nay, cùng lúc triển khai nhiều chương trình giáo dục
(Chương trình GDPT 2018; Chương trình VNEN trình độ 3, 4, 5)… Bởi vậy, giáo
viên được giao phụ trách lớp ghép phải nỗ lực rất nhiều”, thầy Nghị nói.
Mường Nhé là một trong những địa phương duy trì nhiều lớp ghép của tỉnh
Điện Biên. Năm học này, toàn huyện có 118 lớp ghép bậc mầm non, với trên 2.400
trẻ; 46 lớp bậc tiểu học gồm hơn 700 học sinh.
Theo ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, mỗi giáo viên sẽ
căn cứ vào chương trình các môn học để lập kế hoạch dạy học cụ thể, phù hợp với
trình độ học sinh.
“Để đạt hiệu quả, giáo viên phải áp dụng linh hoạt nhiều hình thức tổ chức hoạt
động dạy học trong mỗi tiết học, như: Dạy chung cả lớp, riêng từng nhóm từng học
sinh, tiết học... Thầy cô phải phân bổ thời gian làm việc với các nhóm làm sao cho
hợp lý mới đảm bảo thời lượng thực học hiệu quả trong mỗi tiết học cho học sinh cả
lớp”, ông Chùy cho hay.
Chọn mặt gửi vàng
Cũng theo ông Chùy, những giáo viên được phân công giảng dạy lớp ghép đều
được lựa chọn trên nhiều yếu tố. Các trường sẽ căn cứ tình hình thực tế, kinh nghiệm
giảng dạy và trình độ, năng lực chuyên môn của từng giáo viên. Đặc biệt, ưu tiên bố
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trí giáo viên cùng dân tộc với học sinh tại lớp ghép, để thuận lợi trong giao tiếp, hiểu
được phong tục tập quán địa phương, hỗ trợ đắc lực cho quá trình tổ chức dạy học.
“Ngoài ra, các trường sẽ phân công 1 đồng chí trong Ban giám hiệu phụ trách
và trực tiếp chỉ đạo về chuyên môn. Giáo viên dạy lớp ghép được biên chế vào các tổ,
khối chuyên môn; duy trì sinh hoạt 4 lần/tháng. Qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc và củng cố chuyên môn, nghiệp vụ”, ông Chùy cho biết thêm.
Tại Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng, đối với các lớp học ghép nhà
trường đều xây dựng kế hoạch giảng dạy và phân công, bố trí giáo viên phù hợp từ
sớm. Trên cơ sở đó chủ động lựa chọn, điều chỉnh, sắp xếp giáo viên phù hợp.
“Những giáo viên nhiệt tình, có chuyên môn, kinh nghiệm, tâm huyết sẽ được
ưu tiên để bố trí giảng dạy lớp ghép. Đặc biệt, chúng tôi sẽ phát huy tinh thần tự
nguyện của các thầy cô. Có như vậy mới đảm bảo chương trình cũng như chất lượng
giáo dục”, thầy Nghị chia sẻ.
Năm học 2021 - 2022, Điện Biên có 231 lớp học ghép bậc tiểu học, với hơn
3.700 học sinh. Theo ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, mặc dù việc tổ
chức dạy học lớp ghép chỉ là giải pháp tình thế, song chất lượng vẫn được quan tâm
hàng đầu.
Để nâng cao chất lượng, với nguồn lực hiện có, ngành đã tạo điều kiện cho học
sinh lớp ghép có cơ hội được học tập thuận lợi nhất như ưu tiên đầu tư về cơ sở vật
chất; bổ sung, thay thế thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm dạy học phù hợp.
“Đặc biệt, ngành quan tâm chỉ đạo các trường tích cực bồi dưỡng, nâng cao
năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Tăng cường công tác hướng dẫn, tổ
chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, trường về phương pháp, hình thức tổ chức dạy
học lớp ghép để phát triển toàn diện học sinh. Thông qua đó, tạo môi trường để giáo
viên trao đổi, thảo luận, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng
dạy”, ông Hoàn cho hay.
039. HÀ LINH/ Cô giáo mang trọng bệnh vẫn bền bỉ lên lớp// Giáo dục và thời
đại.- Số 73.- Ngày 26/3/2022 - Tr.18+19
Những lần mệt mỏi, ngất lên, ngất xuống vẫn không ngăn nổi bước chân
cô bền bỉ tới lớp mỗi ngày…
Bỏ phố lên ngàn
Cô Nông Thị Oanh, giáo viên Trường Mầm non Na Cô Sa, xã Na Cô Sa, huyện
Nậm Pồ (trước là Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là người Yên Bái, nhưng có duyên
gắn bó với mảnh đất Điện Biên. Điều kiện gia đình khó khăn, nhà lại có tới 5 anh chị
em, nên chỉ mình cô Oanh được theo học đến nơi đến chốn. Song so với bạn bè cùng
trang lứa, cô vẫn chậm muộn một vài năm vì nhiều lần lỡ dở.
Tới năm 2010, cô Oanh mới có cơ hội trở thành giáo viên tại một trường mầm
non tư thục ở Hà Nội. Không nói ra, nhưng cô hiểu, bố mẹ hạnh phúc đến nhường
nào khi niềm tự hào, kỳ vọng của cả gia đình đã tìm được công việc đúng như mơ
ước.
41

Sau vài tháng một mình xoay xở nơi phố thị, cô Oanh nghe tin vùng đất biên
giới Mường Nhé (Điện Biên) đang thiếu giáo viên mầm non. Không suy nghĩ nhiều,
cô quyết định bỏ dở công việc để “vác” hồ sơ ngược ngàn.
“Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ nhà mình vất vả quá, cứ ở đâu có công việc ổn định,
lương đảm bảo là được. Làm ở thành phố thì thuận lợi đủ đường thật nhưng mọi thứ
đều đắt đỏ. Đồng lương ít ỏi, xoay xở một mình đã khó, tiền dành dụm gửi về cho bố
mẹ chẳng đáng là bao. Vì thế khi nghe lên vùng cao, biên giới công việc ổn định,
lương đảm bảo là tôi đi thôi”, cô Oanh tâm sự.
Để rồi, sau cái lần “liều đi” ấy là hàng loạt sự bất ngờ, ngỡ ngàng, vất vả đến
nỗi nhiều hôm cô Oanh phải bật khóc một mình. Cô bảo, nghe cái tên Na Cô Sa, rồi
Mường Nhé là đã trộm nghĩ xa xôi, cách trở rồi. Nhưng lúc đến nơi rồi lại càng
thấy mọi thứ ban đầu hoàn toàn khác so với những gì cô tưởng tượng.
“Từ giao thông đi lại cũng phải qua đến 5 – 7 lần lên – xuống, đổi xe mới tới
nơi. Thật sự đường quá xa mà vất vả. Lúc mới lên tôi còn chẳng biết đến bao giờ mới
về thăm nhà được. Vì nghỉ lễ, tết cũng chỉ vài ngày, mà riêng thời gian đi lại đã ngốn
gần hết rồi”, cô Oanh nói.
Rồi cơ sở trường lớp ngày ấy chỉ là vài dãy nhà tranh tre nứa lá, lụp xụp. Giáo
viên mầm non như cô Oanh phải ăn, ở sinh hoạt cùng bà con tại các bản làng heo hút.
Điều cô Oanh lo ngại nhất đó là sự bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa. Trong khi đa phần
bà con ở Na Cô Sa đều theo tôn giáo. Nếu không hiểu, rất khó thực hiện nhiệm vụ.
Vừa làm quen trường, lớp, học sinh, địa bàn, cô Oanh vừa “học mót” tiếng
Mông từ chính bọn trẻ. Mỗi lần chỉ cho các con nhận biết một đồ vật mới, cô hỏi
chúng gọi là gì để ghi nhớ. Rồi hướng dẫn ngược lại bọn trẻ “tiếng phổ thông gọi là
thế này, thế kia”. Lâu dần bọn trẻ hiểu bài, biết nhiều thứ hơn, còn cô cũng có thể
giao tiếp được với học sinh, phụ huynh khi có việc cần.
Những ngày tháng khó khăn ban đầu tưởng như phải “bỏ cuộc” rồi cũng nhanh chóng
trôi qua, mà theo cô Oanh, phần lớn là nhờ có tình cảm và sự sẻ chia của đồng nghiệp.
“Có lẽ chính vì điều kiện khó khăn nên các thầy cô ở đây sống rất tình cảm,
yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Một xã thường có 3 trường ở 3 cấp học. Giáo viên các
trường đều biết nhau, ai có gì giúp đó. Nhất là sự động viên, chia sẻ cả về kinh
nghiệm nghề nghiệp, rồi niềm vui, nỗi buồn để bất cứ giáo viên mới nào như tôi cũng
dễ dàng vượt qua”, cô Oanh nhớ lại.
Ngược xuôi hơn 2 vạn cây số chạy thận
Hơn 1 năm sau ngày lên ngàn, cô Oanh kết hôn với một thầy giáo dạy cấp 2
cùng xã. Chính thầy là người sẵn sàng gánh vác, sẻ chia cùng cô trong mọi giai đoạn
khó khăn nhất của cuộc sống. “Tôi nghĩ, chính những khó khăn đã giúp chúng tôi dễ
dàng sẻ chia, đồng cảm và đùm bọc lẫn nhau. Ngay cả bây giờ, anh sẵn sàng gánh
vác gia đình, chăm lo con cái để tôi vừa yên tâm trị bệnh, vừa thỏa được khát khao
đứng lớp của mình”, cô Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến người bạn đời.
Sau nhiều phút lắng lại, cô Oanh mới tâm sự tiếp. Cô phát hiện mình bị viêm
cầu thận vào khoảng tháng 3/2020. Khi đó, trường đang đóng cửa do ảnh hưởng của
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dịch Covid-19. Sau vài ngày ở nhà, cô bỗng thấy mặt, tay, chân sưng tấy, phù nề nên
đã đi khám.
“Lúc đầu khám ở địa phương thì bác sĩ bảo tôi bị viêm da. Tôi lấy thuốc về
điều trị thì thấy đỡ, nhưng vài ngày sau lại bị. Dịp hè năm đó tôi quyết định về Bệnh
viện Hữu nghị, Hà Nội khám lại thì mới phát hiện bệnh. Từ đó đến nay cứ mỗi tháng
1 lần, mỗi lần 3 – 5 ngày tôi phải về viện để điều trị”, cô Oanh bộc bạch.
Na Cô Sa – nơi cô Oanh đang công tác, cách Hà Nội hơn 600km. Trước kia,
vùng đất này còn thuộc huyện biên giới Mường Nhé, heo hút, cách trở. Sau ngày chia
tách, sáp nhập về huyện Nậm Pồ, Na Cô Sa bắt đầu được đầu tư, xây dựng mới nhiều
cơ sở hạ tầng. Giao thông vì thế cũng thuận tiện hơn. Dẫu vậy, mỗi lần xuống viện,
cô Oanh cũng phải mất vài lần lên – xuống xe, rồi chật vật chờ đợi.
“Để bắt được xe khách thì giữa trưa chồng tôi phải đèo vợ vượt 15km từ trung
tâm xã ra Trạm Púng, xã Quảng Lâm (điểm xe khách tuyến Hà Nội thường dừng đón
khách). Khoảng 1 giờ trưa thì xe qua, nhưng có hôm xe chậm chuyến, tôi phải chờ cả
tiếng. Mệt vì bệnh, rồi cộng thêm nắng nôi khiến tôi lắm lúc muốn kiệt sức”, cô Oanh
giãi bày.
Dẫu vậy, theo cô Oanh thì đón được xe đã là may mắn rồi. Vài lần nhỡ chuyến,
nhỡ lịch điều trị, cô bị y, bác sĩ bệnh viện mắng “té tát” vì nghĩ “coi thường sức
khỏe”. Rồi vốn người nhỏ bé, dễ say xe, lại thêm bệnh, nên hành trình gần 20 giờ di
chuyển xuống viện mỗi tháng với cô Oanh là cả nỗi ám ảnh. Sợ chồng lo, nên những
chuyện này cô không bao giờ kể.
“Nói thật, vợ chồng tôi chỉ có đồng lương, không làm được gì thêm thắt nên
phải chắt bóp lắm. Tháng nào cũng đều đặn bỏ ra 8 triệu tiền thuốc, cộng thêm tiền đi
lại từ đây về Hà Nội, ăn, nghỉ dưới viện nữa là đã ngốn mất cả chục triệu rồi. Tôi
thương chồng lắm, vì anh chẳng bao giờ ca thán. Cứ cặm cụi dành dụm, chăm con
thay vợ”, cô Oanh giãi bày.
Mong thấy đám trẻ vùng cao trưởng thành…
Được bệnh viện tạo điều kiện, sắp xếp lịch điều trị vào ngày nghỉ, nên cứ thứ 6
cô Oanh bắt xe xuống viện. Chiều Chủ nhật, vừa dứt ca “chạy thận”, cô lại tất tưởi
lên xe về bản. Mỗi lần từ viện về, cô Oanh đến thẳng trường cho kịp giờ lên lớp. “Chỉ
có một vài lần lịch chạy thận quá đi 1 ngày thì tôi phải điện xin phép, nhà trường còn
bố trí giáo viên khác dạy thay, không để học sinh phải nghỉ”, cô Oanh nói.
Bữa thuốc nhiều hơn bữa cơm, đi lại liên tục nên không tránh khỏi sự mệt mỏi,
chán nản. Mỗi lần vậy, cô đều được chồng, đồng nghiệp động viên. Theo chia sẻ của
cô Trần Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường, Ban giám hiệu và đồng nghiệp đều dành
sự chia sẻ nhất định. Họ mong muốn cô Oanh vừa có điều kiện tốt nhất điều trị bệnh
tật mà vẫn có thể duy trì đứng lớp.
“Ban đầu phát hiện bệnh, cô Oanh cũng suy sụp lắm. Nhưng nhà trường và các
cô đã động viên em cố gắng. Bệnh tình vậy, nhưng vì cô Oanh vẫn khát khao đứng
lớp, muốn gắn bó với nghề, nên chúng tôi cố gắng bố trí, sắp xếp cho cô giảng dạy ở
các điểm bản gần trung tâm, để đỡ vất vả. Mỗi lần Oanh ốm hoặc mệt quá, giáo viên
trong trường sẵn sàng dạy thay”, cô Tâm cho hay.
43

Năm học này, cô Oanh được phân công phụ trách điểm bản Huổi Thủng 1
(cụm 2), với 16 học sinh, ở 4 nhóm tuổi. “Điểm trường cách nhà tôi khoảng 1km thôi,
đường bê tông rồi. Nhưng vì chỉ toàn dốc lên, với lại tay chân hay bị run, khó điều
khiển xe nên hôm nào trời mưa là tôi đi bộ. Lên đến lớp phải ngồi nghỉ một lúc. Học
sinh, phụ huynh thấy tôi thở dốc lại hỏi thăm. Cảm động lắm!”, cô Oanh kể.
Cũng theo chia sẻ này, chính sự quan tâm, tình cảm của học trò và người dân là
động lực để cô Oanh vượt qua mệt mỏi, đến lớp mỗi ngày. Do một mình phụ trách 1
điểm bản, nên cô vừa giảng dạy, quán xuyến, vừa nấu ăn, dọn dẹp phục vụ học sinh.
Để san sẻ bớt với cô giáo, bà con trong bản phân công nhau bố trí người hỗ trợ.
“Thường thì sẽ có 1 – 2 phụ huynh lên cùng cô giáo nấu nướng, dọn dẹp bữa
trưa cho các con. Rồi trong nhà có mớ rau, quả bí… thì chúng tôi mang lên đóng góp.
Nhưng vào những ngày mùa, việc nương bận nên cô tự làm. Nhiều khi thấy cô giáo
mệt, không ăn cơm trưa bà con phải nhắc nhở cô giữ sức khỏe”, ông Vàng Chá Mua,
bản Huổi Thủng 1 chia sẻ.
Mỗi ngày, trong căn phòng học kiên cố, nhiều đồ chơi do cô Oanh tự làm, đều
vang tiếng bọn trẻ. “Nhìn đôi mắt ánh lên sự thích thú, tò mò của lũ trò nghèo khó, tôi
lại thầm nhủ bản thân phải nỗ lực nhiều hơn thế. Nhiều đêm về nằm tôi mệt tưởng
lịm đi, nhưng sáng dậy lại thấy có động lực lên lớp. Tôi chỉ cầu mong có sức khỏe để
chứng kiến bọn chúng trưởng thành”, cô Oanh giãi bày.
Chẳng thế mà, mỗi ngày, cô đều đặn dậy sớm hơn để có thời gian nghỉ ngơi
trên lớp trước khi đón học sinh. Những đứa trẻ ngây ngô, nhếch nhác ngày nào, dưới
bàn tay chăm bẵm của cô giáo giờ đều nền nếp, gọn gàng và lễ phép hơn hẳn. Cô bảo,
nhiều em lớn, thậm chí còn hỗ trợ cô giáo dọn dẹp bàn, ghế và bát, thìa ăn cho các em
nhỏ hơn. Với những đứa trẻ ở nơi “thâm sơn cùng cốc” này, thì đó đã là sự trưởng
thành lớn lao…
“Theo cô Oanh, viêm cầu thận không gây ra sự đau đớn như một số loại
bệnh khác. Song nó lại bào mòn sức khỏe ghê gớm. Bệnh khiến huyết áp cô
không ổn định, lên xuống thất thường, mệt mỏi, tê bì tay chân, hụt hơi. Trong cả
năm học cũng nhiều lần cô Oanh bị ngất, nhưng khi tỉnh dậy, nhìn ánh mắt ngơ
ngác của bọn trẻ cô lại thấy thương”.
040. ĐÀO DUY TUẤN/ Chắp cánh ước mơ// Quân đội nhân dân.- Số 21895.Ngày 27/3/2022 - Tr.6
Giữa lưng chừng dốc ở bản Huổi Quang 1, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường
Chà (Điện Biên) có một điểm trường mầm non với mái tôn xanh, tường sơn vàng
cùng nhiều đồ chơi, vật dụng phục vụ học tập. Đó là điểm Trường Mầm non
nơi đây...
Từ Quốc lộ 4D vượt hơn chục cây số đường đèo dốc, một bên là núi cao, một bên
là vực sâu, chúng tôi mới đến được điểm Trường Mầm non Huổi Quang 1. Xung quanh
trường là núi đồi trùng điệp, phía trước cổng trường được trang trí với nhiều cờ hoa cùng
các trang bị, đồ chơi của học sinh như những bông hoa đa màu sắc giữa rừng xanh bạt
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ngàn nắng gió. Ông Thào Cua Dơ, nhà ở bản Huổi Quang 1 cho biết: “Từ ngày có điểm
trường mới khang trang cùng nhiều đồ chơi, các em học sinh rất thích đi học. Đi học, các
em không chỉ biết đọc chữ mà còn biết hát cho cả nhà nghe...”.
Cô Lò Thị Toan, giáo viên phụ trách điểm Trường Mầm non Huổi Quang 1
chia sẻ, Ma Thì Hồ là địa bàn biên giới, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Người dân
trong xã chủ yếu là người dân tộc Mông, điều kiện kinh tế và cơ sở vật chất còn rất
thiếu thốn, do vậy, các điểm trường mầm non chủ yếu là nhà tạm bợ, thiếu thốn đồ
chơi cho học sinh. Giáo viên và học sinh phải ở và học tập trong nhà lợp fibro xi
măng rất nóng bức và nguy hiểm mỗi khi mùa mưa bão đến.
Cùng với đó, tuyến đường đến trường lầy lội, trơn trượt khi gặp mưa, gập
ghềnh sỏi đá những ngày nắng, vì thế mà tỷ lệ trẻ nhỏ đến trường đạt thấp. Một số em
chỉ đi học được thời gian ngắn đã phải bỏ học vì nơi học tập chật chội, đi lại khó
khăn. Tuy nhiên, từ khi được Đoàn KT-QP 379 xây dựng mới điểm trường thì sĩ số
lớp thường xuyên được duy trì đạt 100%. Cùng với sự hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi em
100.000 đồng/tháng nên các gia đình càng hào hứng đưa trẻ đến trường. Tạo điều
kiện để các em nhỏ có nơi học tập khang trang, sạch đẹp chính là thiết thực chắp cánh
ước mơ đến trường cho các em.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong quá trình công tác gần dân, bám bản,
cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 379 nhận thấy điểm Trường Mầm non Huổi Quang 1
chật chội và xuống cấp nghiêm trọng dẫn tới nhiều trẻ nhỏ không đến trường. Bằng
tất cả tấm lòng và tình cảm, các cán bộ của đoàn đã phối hợp với chính quyền địa
phương đề xuất lập dự toán và tiến hành xây dựng điểm trường mới tặng cô và trò nơi
đây. Sau 6 tháng thi công, điểm trường đã hoàn thành trong niềm vui khôn xiết của cô
trò và người dân. Theo đó, điểm trường được xây dựng kiên cố 1 tầng, rộng 232m2,
được bố trí 6 gian, gồm 4 phòng học, 2 phòng nghỉ của giáo viên cùng các công trình
đồng bộ như bếp, nhà vệ sinh, đường bê tông, tường rào, cổng, với số vốn 1,8 tỷ
đồng. Cùng với đó, ngành giáo dục huyện Mường Chà và chính quyền địa phương đã
hỗ trợ mua sắm các vật dụng học tập, đồ chơi, tạo cảnh quan môi trường đậm chất sư
phạm để thu hút học sinh.
Ông Thào A Páo, Trưởng bản Huổi Quang 1 chia sẻ: “Bà con ở đây cảm ơn bộ
đội Đoàn KT-QP 379 rất nhiều vì bộ đội không những giúp bà con xây dựng trường
học, đường giao thông, bể lọc nước sạch mà còn giúp nhiều việc khác nữa. Vậy là từ
nay về sau, các em nhỏ đã có chỗ để học, để vui chơi, sẽ không còn cảnh các em
không biết đọc, biết viết khi vào lớp 1 nữa”.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Huân, Chính ủy Đoàn KT-QP 379
cho biết: “Điểm Trường Mầm non Huổi Quang 1 nằm trong dự án kinh tế cụm bản
Ma Thì Hồ đã được đơn vị đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng hai năm
nay. Tuy mới qua thời gian ngắn nhưng đã thấy rõ hiệu quả mà dự án đem lại cho bà
con nơi đây. Chúng tôi rất vui vì những đồng vốn của Nhà nước đã được sử dụng
đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực, bởi trước khi thực hiện bất cứ một dự án
kinh tế nào, chúng tôi cũng đều khảo sát, đánh giá rất kỹ ở nhiều khía cạnh và tham
khảo ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương mới tiến hành xây dựng đề án. Qua
những việc làm, công trình ý nghĩa đã giúp tình cảm quân dân nơi biên giới xa xôi
càng thêm gắn bó".
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