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001. PHẠM HỒNG CHƯƠNG/ Phát huy hiệu quả vai trò xây dựng thế trận
QPTD vùng Tây Bắc// Quân đội nhân dân.- Số 21023.- Ngày 16/10/2019 - Tr.3
Những Năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối QS-QP của Đảng, các
nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về
“Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị định 152 của Chính phủ (nay
là Nghị định 21/2019 về Khu vực phòng thủ – KVPT), LLVT Quân khu đã tập trung
làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ
Tổ quốc. Quân khu luôn chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời
tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược về
quốc phòng, an ninh, tình hình biên giới; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các lực
lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, trọng tâm là xây dựng
nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng
vững chắc.
Từ kết quả tham mưu của LLVT Quân khu, các địa phương đã xây dựng, triển
khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án về QP-AN. Hiệu
lực lãnh đạo của cấp ủy và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng của chính quyền
các cấp được nâng lên. Việc kết hợp phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố
QP-AN, đối ngoại ngày càng chặt chẽ; tiềm lực, thế trận KVPT, nhất là “thế trận lòng
dân” được củng cố, tăng cường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Quân khu và các
địa phương đã huy động đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình chiến
đấu, công trình phòng thủ trọng điểm, bước đầu hình thành thế trận liên hoàn giữa
các cấp, đặc biệt là trên địa bàn trọng yếu, tuyến biên giới, sẵn sàng bảo đảm cho các
tình huống quốc phòng.
Các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu tổ chức quán triệt, chỉ đạo, tham
mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật, nghị quyết, chỉ thị, nghị
định của Đảng, Chính phủ về phát triển KT-XH các xã biên giới, kết hợp với tăng
cường và củng cố QP-AN, đối ngoại… Phối hợp thẩm định, tham mưu xây dựng các
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển KT-XH của các địa phương. LLVT
Quân khu, trực tiếp là cơ quan quân sự các địa phương đã thực hiện tốt vai trò cơ
quan thường trực của các Ban chỉ đạo (xây dựng KVPT, phòng không nhân dân), các
Hội đồng (Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh) ở các cấp hoạt động có
hiệu quả. Nổi bật là, Quân khu đã chủ động phối hợp, tham mưu, chỉ đạo tổ chức
thực hiện tốt Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đưa công tác giáo dục, bồi
dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh ở các địa phương đi vào chiều sâu. Tạo
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì
trong hệ thống chính trị, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc; chức sắc, chức việc
tôn giáo, nhân dân ở khu vực biên giới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các địa
phương đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an
ninh; các khu kinh tế như: Mường Chà (Điện Biên), Sông Mã (Sơn La), Vị Xuyên –
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Xín Mần (Hà Giang), Bát Xát (Lào Cai), Phong Thổ (Lai Châu) đã phát huy hiệu quả
cả về kinh tế cũng như đảm bảo quốc phòng trong các khu vực trọng điểm; phối hợp
với công an các địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định 77 của Chính phủ, nâng
cao khả năng phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động
bất ngờ.
Phát huy vai trò “đội quân công tác”, LLVT Quân khu đã nỗ lực vượt qua
khó khăn, tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức
tạp về tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới để tuyên truyền, vận động
quần chúng; tham gia xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống, khắc phục hậu
quả thiên tai; giúp dân xóa đói giảm nghèo gắn với củng cố QP-AN. Bằng nhiều
biện pháp đồng bộ, các đơn vị trong Quân khu đã thực hiện tốt việc tham gia xây
dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tuyên truyền vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống
phá của các thế lực thù địch, vận động quần chúng không nghe kẻ xấu xúi giục di
dịch cư tự do, không tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật… góp phần củng
cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thực hiện có hiệu
quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn
mới”, giúp dân xóa đói giảm nghèo; đưa văn hóa, y tế về thôn, bản. LLVT đã thể
hiện rõ vai trò xung kích, nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân
dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt,
hai năm 2017, 2018, mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn Tây Bắc, LLVT Quân khu đã
huy động hơn 16.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng hơn 200 phương tiện các loại
tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ hàng tỷ đồng giúp nhân dân khắc phục hậu
quả, ổn định cuộc sống. Những hoạt động thiết thực đó góp phần làm ngời sáng
thêm bản chất, truyền thống và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính
quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần quan trọng vào xây dựng “thế trận lòng
dân”, khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân
dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.
Cùng với đó, LLVT Quân khu bám sát quan điểm, đường lối đối ngoại của
Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, thiết thực củng cố,
tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đơn vị quân
đội của nước bạn Lào, Trung Quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định,
phát triển, tạo hành lang bảo vệ vững chắc địa bàn, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ QS-QP, BVTQ, LLVT Quân khu 2 cần tập
trung xây dựng LLVT vững mạnh, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu
tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện
đột phá về công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện, xây dựng chính quy và chấp hành
kỷ luật, nhằm xây dựng LLVT Quân khu “tinh, gọn, mạnh, cân đối, cơ động”. Trong
đó, đẩy mạnh xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy,
tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, lực
lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Các
đơn vị tiếp tục coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị
nội bộ, kiên quyết không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT Quân
khu; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội
Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
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002. TRƯỜNG DŨNG/ Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng KVPT// Quân
Khu 2.- Số 1059.- Ngày 03/10/2019 - Tr.1&5
Nằm ở phía Bắc của tỉnh Điện Biên, Mường Chà là huyện miền núi, biên giới,
có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh (QP-AN). Nhận thức rõ điều đó, Lực
lượng vũ trang huyện luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng
thủ (KVPT) huyện ngày càng vững chắc. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để địa
phương tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân
dân, làm cơ sở tăng cường tiềm lực của KVPT.
Thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế – xã
hội, huyện Mường Chà luôn chăm lo xây dựng KVPT vững mạnh cả về tiềm lực và
thế trận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thượng tá Ngô
Xuân Biên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện khẳng định: Phát huy vai trò nòng cốt,
Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và hoạt động trong KVPT huyện. Hằng năm,
Huyện ủy đều có chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; UBND
huyện có kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với thực tế tại địa phương. Các chủ
trương, biện pháp, xây dựng và hoạt động của KVPT huyện đều được các cơ quan,
đơn vị và nhân dân tham gia.
Theo đó, Ban CHQS chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện
ban hành các văn bản liên quan đến xây dựng và hoạt động KVPT huyện, như: Quyết
định thành lập Ban chỉ đạo KVPT huyện, cơ quan Ban chỉ đạo và thường trực của cơ
quan Ban chỉ đạo KVPT huyện; ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo KVPT
huyện; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ QP-AN giai đoạn
2016 – 2020; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua Chương trình
hành động thực hiện nhiệm vụ QP-AN giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình hành
động của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ QP-AN giai đoạn 2016 – 2020…
Ngoài ra, Huyện ủy ban hành các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng, quân sự địa phương hàng năm; chỉ thị lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ diễn
tập; UBND huyện ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự
địa phương hàng năm, kế hoạch xây dựng hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách
cho lực lượng DQTV giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo và triển khai
thực hiện nghiêm túc.
Bên cạnh việc tham mưu hiệu quả xây dựng phát triển kinh tế – xã hội kết hợp
chặt chẽ với củng cố QP-AN trong KVPT, công tác xây dựng tiềm lực QP-AN trong
KVPT của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Thượng tá Nguyễn Văn Thê, Chính
trị viên Ban CHQS huyện Mường Chà cho biết: Lực lượng bộ đội thường trực của
huyện được biên chế đúng quy định, chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Lực lượng
dân quân tự vệ tổ chức tinh gọn theo đúng luật (ở trạng thái thường xuyên và trạng
thái có tình huống, tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 2,8% so với dân số). Lực lượng dự bị
động viên được đăng ký quản lý chặt chẽ nguồn của huyện, quân số sắp xếp vào các
đơn vị Dự bị động viên đạt 97,8%, tỉ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 53%…
Công tác quy hoạch xây dựng thế trận quân sự, công trình chiến đấu trong
KVPT cũng luôn được Đảng ủy, Ban CHQS huyện quan tâm, chủ động tham mưu
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thực hiện hiệu quả. Hiện nay, quy hoạch xây dựng KVPT huyện với đầy đủ thành
phần thế trận. UBND huyện cũng đã đầu tư xây dựng được một số hạng mục công
trình chiến đấu trong KVPT, như: Trận địa phòng không, thao trường huấn luyện của
LLVT huyện và đưa vào sử dụng có hiệu quả.
Cùng với đó, hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND
huyện chỉ đạo chặt chẽ việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, phương án tác
chiến của các cơ quan phòng, ban, đoàn thể huyện theo Quyết tâm tác chiến bảo đảm
cho phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; thường xuyên điều chỉnh,
bổ sung, hoàn thiện các quyết tâm, kế hoạch tác chiến KVPT và kế hoạch sẵn sàng
chiến đấu, kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ,
cháy rừng… Đồng thời, để nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính
quyền và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến phòng thủ của LLVT địa
phương, Ban CHQS huyện đã tham mưu tăng cường đổi mới nội dung luyện tập, diễn
tập ở các cấp theo phương án tác chiến phòng thủ; chủ động phối hợp với các cơ quan
phòng, ban của huyện xây dựng hoàn chỉnh Quy hoạch thế trận quân sự trình Bộ
CHQS tỉnh phê duyệt và tham mưu cho UBND huyện, từng bước xây dựng các hạng
mục trong KVPT huyện.
Công an huyện, Ban CHQS huyện, Đồn Biên phòng Mường Mươn thường
xuyên duy trì thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an
ninh quốc gia, giữ gìn trật tự ATXH và nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng kế hoạch
hiệp đồng tác chiến phòng thủ và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ theo từng tình huống tác
chiến; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các
tình huống, vụ việc nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn
xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.
003. ĐÀO DUY TUẤN/ Kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng giả danh sĩ quan
quân đội để lừa đảo// Quân đội nhân dân.- Số 21022.- Ngày 13/10/2019 - Tr.6
Thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 2 xuất hiện một
số đối tượng giả danh sĩ quan cấp cao của quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài
sản của tổ chức, cá nhân dưới nhiều chiêu trò, như: Chạy dự án xây dựng, xin
việc, hỗ trợ đồng bào vùng bị lũ lụt… Những việc làm trên không chỉ gây ảnh
hưởng đến uy tín, thanh danh của quân đội mà còn gây hoang mang trong nhân
dân nên cần phải kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Những ngày giữa tháng 9 vừa qua, trên địa bàn các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên,
nhiều người dân bị mắc lừa bởi đối tượng Lương Đình Diện, sinh năm 1984, mạo
danh là Nguyễn Văn Hải, sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Diện tự
giới thiệu mình có quen biết rộng và thân thiết với nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao
của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và có thể xin việc cho thanh niên vào ngành quân
đội, công an. Với vỏ bọc "sĩ quan" cùng lời nói “có cánh” nên nhiều người nhẹ dạ cả
tin đã nộp tiền nhờ Diện xin việc giúp cho con em họ. Chỉ trong thời gian ngắn, Diện
đã lừa đảo 5 người dân với số tiền 225 triệu đồng. Ngày 19-9-2019, Lương Đình
Diện đã bị lực lượng công an bắt giữ, hiện cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra,
xử lý theo quy định của pháp luật.
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Trước đó, ngày 9-9-2019, đối tượng Trần Văn Sáu, sinh năm 1978, trú tại thôn
Thanh Lâm, xã Phổ Minh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) mặc dù làm nghề buôn
bán tự do nhưng tự ý mang mặc quân phục, đeo quân hàm đại tá quân đội. Sáu đi xe
máy đến trụ sở Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) vận động, quyên góp ủng hộ đồng
bào Thanh Hóa bị lũ lụt. Thấy khả nghi, cán bộ Công an huyện Văn Yên phối hợp
với Ban CHQS huyện kiểm tra, xác minh. Kết quả, Sáu đã giả danh sĩ quan cấp cao
quân đội để đi vận động quyên góp, chiếm đoạt tài sản. Hành vi trên chưa gây thiệt
hại về tài sản nên cơ quan công an lập biên bản tịch thu quân trang, quân hiệu và yêu
cầu đối tượng Sáu viết cam kết không tái phạm.
Qua những sự việc trên cho thấy một số đối tượng thường không có nghề
nghiệp ổn định, lợi dụng lòng tin của người dân đối với sĩ quan quân đội để “bịa” ra
những chiêu trò tập trung vào nhóm người nhẹ dạ cả tin với mục đích chỉ để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản. Địa bàn mà các đối tượng hướng đến thường là khu vực nông
thôn, vùng núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí
thấp. Đề nghị các cơ quan chức năng, người dân, đặc biệt là cơ quan quân sự địa
phương, công an các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý
những kẻ đội lốt sĩ quan quân đội để lừa đảo.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đỗ Đức Đồng, Trưởng phòng Bảo vệ an ninh
Quân khu 2 cho biết: “Việc giả danh sĩ quan quân đội đã là vi phạm, lại còn đi lừa
đảo, chiếm đoạt tài sản là hành động vi phạm pháp luật cần phải được xử lý. Địa bàn
Quân khu 2 chủ yếu là vùng núi, có 5/9 tỉnh biên giới, phần lớn là đồng bào dân tộc
thiểu số sinh sống. Do vậy, một số kẻ xấu thường lợi dụng sự tin tưởng, yêu mến của
bà con với sĩ quan quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lực lượng an ninh quân
đội sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý địa bàn, không để xảy ra tình
trạng lợi dụng quân đội để vi phạm pháp luật”.
Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác,
nâng cao hiểu biết, tuyệt đối không để các đối tượng xấu lợi dụng hình ảnh, bản chất
tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.
004. sở TRẦN NGA/ LĐLĐ Điện Biên xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở// Lao Động./ Số 242// Ngày 22/10/2019 - Tr.5
CĐ tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình
hình mới là chủ trương của Đảng, nhà nước cũng như Tổng LĐLĐVN. Để thực
hiện tốt chủ trương đó, LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết nhiều năm qua đã ban
hành văn bản chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp tốt với lãnh đạo chuyên môn, giám
đốc doanh nghiệp (DN) triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của
pháp luật.
Theo bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ)
tỉnh trong 3 năm qua đã có 100% cấp trên cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo chuyên
môn, giám đốc DN chuẩn bị tốt các nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội
nghị cán bộ công chức, Hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại, bầu tổ đối thoại và tổ chức
đối thoại theo quy định của pháp luật.
Đến nay đã có 980/994 các cơ quan hành chính sự nghiệp, xã phường, trường
học phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đạt 98,5%,
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riêng khối trường học là 506/506 đơn vị đạt 100% và 40/53 doanh nghiệp có tổ chức
công đoàn phối hợp với giám đốc DN, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị NLĐ
đạt 75%.
CĐ đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp củng cố, kiện toàn và thành
lập Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị, DN nhà nước, sử dụng ngân sách
được thực hiện đúng theo quy định của nhà nước nên hạn chế tình trạng lãng phí.
Ngoài ra việc tiếp nhận và xử lý các khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan, đơn
vị cơ bản cũng được thực hiện đúng theo quy định, hạn chế được tình trạng đơn thư
khiếu nại vượt cấp…
Tuy nhiên, trong qua trình triển khai thực hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị,
DN chưa thực sự quan tâm sâu sắc đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc xây dựng
một số quy chế còn mang tính hình thức, rập khuôn, một số vấn đề chưa được công
khai minh bạch để NLĐ được biết; chưa xác định rõ vai trò trách nhiệm trong việc
chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.
Do đó để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức CĐ trong việc triển khai thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm tiếp theo bà Lầu Thị Thanh Hương
cho biết, CĐ các cấp trong tỉnh cần chủ động, thường xuyên, tích cực phối hợp tốt
với chuyên môn thực hiện tốt một số nội dung như phối hợp với các cấp chính quyền,
chuyên môn cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán
bộ, CNVCLĐ, đoàn viên CĐ về tác dụng của việc xây dựng, thực hiện quy chế dân
chủ cơ sở. Chú trọng yêu cầu NSDLĐ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp
luật như ký kết Hợp đồng lao động, TULĐTT nhằm giải quyết các vấn đề liên quan
đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ…
005. Nguyễn Phát, Hoàng Linh, Quốc Huy, Anh Hải/ Hội CCB tỉnh Điện Biên//
Trích nguồn Báo CCB Việt Nam.- Số 1301.- Ngày 10/10/2019 - Tr.2
Ngày 03/10, Hội CCB tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương
mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam. Trung tướng
Khuất Việt Dũng – Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy
viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên đến dự và
phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, 5 năm qua, các
cấp Hội và hội viên phát huy truyền thống: trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi
mới; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực xây dựng tổ chức Hội trong sạch,
vững mạnh. Toàn tỉnh có 177 cơ sở Hội, 1.635 chi hội, 468 tổ tự quản, 76 cụm liên
kết an ninh, 1.200 tổ hòa giải, 100 CLB CCB, CQN, 17.734 hội viên CCB (kết nạp
mới được 2.386 hội viên). Các cấp hội viên góp phần tích cực thực hiện hiệu quả các
chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững của tỉnh. Hội Doanh nhân CCB tỉnh tiếp
tục duy trì hoạt động của các doanh nghiệp, qua đó đào tạo doanh thu và giải quyết
việc làm cho người lao động.
Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho CCB
tỉnh, tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2
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tập thể, 5 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có
thành tích xuất sắc.
006. Lê Thúy và Lê La/ Điểm tựa bình yên cho phụ nữ và trẻ em// Nhân dân.- Số
23377.- Ngày 18/10/2019 - Tr.1&4
Nhiều năm qua, xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình tại cộng đồng là
cách làm truyền thống và là thế mạnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam.
Với mục tiêu, lấy sự an toàn cho phụ nữ, trẻ em là mục tiêu hành động, các cấp Hội
phụ nữ đã triển khai nhiều mô hình với nhiều loại hình, nội dung, tính chất hoạt động
khác nhau tùy theo từng giai đoạn, từng đối tượng cụ thể và các vấn đề xã hội đặt ra.
Hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực
Trò chuyện với chúng tôi, chị Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
Bắc Giang cho biết: “Hội luôn duy trì, xây dựng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình,
chăm lo, bảo vệ phụ nữ yếu thế, trẻ em gái; phối hợp rà soát, giúp đỡ nữ phạm nhân
chấp hành xong án phạt tù, phụ nữ có nguy cơ vi phạm đạo đức, pháp luật. Trong đó,
đặc biệt chú trọng ngăn chặn trình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em, giúp đỡ nạn nhân
tái hòa nhập cộng đồng”.
Men theo con đường nhỏ vào một ngày trời mưa, chúng tôi đến thăm chị
Nguyễn Thị B. ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, người phụ nữ sau hơn 28 năm bị lừa
bán nơi xứ người đã được về đoàn tụ với gia đình. Tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng chị lại
gặp khó khăn trong giao tiếp, nhận thức ngây ngô như một người chưa trưởng
thành. Trong sự xúc động, vui mừng được đoàn tụ thì những giọt nước mắt của
người thân trong gia đình chị B. lại rơi xuống thương xót, lo lắng cho cuộc sống sau
này của chị. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nguyễn Thị Chiện chia sẻ: “Mua bán người
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của nạn nhân. Có
những phụ nữ và trẻ em gái may mắn trốn thoát hoặc được giải cứu nhưng khi trở
về, họ lại rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc mắc một số chứng bệnh gây ra bởi sự sợ
hãi và những đau khổ mà họ trải qua. Chúng tôi đã giúp đỡ tiền mặt, một số vật
dụng sinh hoạt cá nhân; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ xây nhà
mái ấm tình thương. Với trường hợp chị B., chúng tôi giới thiệu công việc để chị có
thu nhập trang trải cho cuộc sống”.
Nhằm giúp đỡ phụ nữ bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng, Hội Phụ nữ xã
Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa) đã thành lập nhóm “Phụ nữ tự lực bình minh xanh”, hỗ trợ
10 phụ nữ yếu thế là nạn nhân của nạn buôn người đã có may mắn trở về, động viên
các chị em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ vay vốn tạo sinh kế, hướng dẫn,
tư vấn pháp luật cho các chị làm thủ tục đăng ký khai sinh cho các con. Đồng thời,
phối hợp nhóm có nguy cơ cao bị lừa bán ra nước ngoài tổ chức các buổi sinh hoạt
tuyên truyền kiến thức phòng, chống tội phạm mua bán người. Tuy nhiên, thực tế cho
thấy sự kỳ thị phân biệt đối xử với những nạn nhân mua bán người khiến họ khó hòa
nhập lại với cộng đồng dù đã trở về quê hương. Nhiều người không có được sự hỗ trợ
mà còn phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của chính người thân trong gia đình, điều tiếng xã
hội, dư luận xóm giềng đã khiến cho họ cảm thấy mặc cảm, tự ti. Hay khi tìm được cơ
hội làm lại cuộc đời với hạnh phúc mới, thì gia đình chồng vẫn không chấp nhận khi
biết quá khứ của người vợ. Có chị khi trở về bị chồng hiểu lầm, không cho sống chung,
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hoặc chồng đã có cuộc sống riêng. Chủ tịch Hội LHPN xã Đoan Bái Mẫn Thị Lương
nhấn mạnh: “Các gia đình có phụ nữ và trẻ em bị mua bán được Hội phụ nữ tư vấn
cách thức, kỹ năng chăm lo, ổn định tinh thần cho các nạn nhân trước khi đón họ trở về
cũng như trong thời gian đầu khi mới về. Bước đầu, những người trong gia đình có cái
nhìn bao dung, thấu hiểu hơn cho nạn nhân, hạn chế nhắc đến những tổn thương mà
những người phụ nữ, trẻ em gái đã phải chịu đựng”.
Tại tỉnh Điện Biên, phần lớn hội viên phụ nữ (hơn 70%) là người đồng bào dân
tộc thiểu số (DTTS). Nhiều người còn nhận thức hạn chế, chịu nhiều gánh nặng do hủ
tục, tập quán…, dẫn đến tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và nguy cơ bị xâm
hại, bạo lực. Thống kê đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 3.062 trường hợp tảo hôn, 94
trường hợp hôn nhân cận huyết thống, chủ yếu ở các huyện: Nậm Pồ, Ðiện Biên
Ðông, Mường Nhé… Để bảo vệ hội viên, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái không bị xâm hại,
bạo lực và không kết hôn sớm, kết hôn với người cận huyết, những năm qua, Hội
LHPN tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ các địa phương thành lập, duy trì nhiều mô hình như:
Câu lạc bộ “Tư vấn tiền hôn nhân” tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa; mô hình “Nâng
cao nhận thức, giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống” ở xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ;
mô hình cam kết “Thay đổi nhận thức nhằm giảm thiểu tự tử bằng lá ngón” tại xã Phì
Nhừ, huyện Điện Biên Đông…
Từ tháng 12-2017, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội Điện Biên thí điểm triển khai mô hình “Nhà tạm lánh
cộng đồng”, tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Mô hình có sự tham gia trực tiếp
của lãnh đạo UBND xã là trưởng ban, các thành viên trong Ban quản lý là cán bộ y
tế, công an xã, hội phụ nữ, công chức xã. Nói về hoạt động của Nhà tạm lánh, Chủ
tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Yên Lò Thị Út, cho biết: Nhà tạm lánh được đặt gần nhà
làm việc trong trụ sở UBND xã, trang bị đầy đủ giường, tủ, ti-vi, đồ dùng cá nhân. Từ
khi mô hình đi vào hoạt động, có gần chục người trong xã tìm đến tạm lánh, trong đó
có trường hợp của chị Lò Thị L., khá đặc biệt. Chồng chị L. là đối tượng nghiện ma
túy hơn 10 năm, mỗi lần lên cơn nghiện, xin tiền vợ không cho thì đánh cả vợ và con.
Biết được việc đó, các thành viên trong Ban Quản lý đã khuyên chị L. ra nhà tạm
lánh của xã ở một thời gian, nhằm động viên, chia sẻ kiến thức bảo vệ cho bản thân;
đồng thời đến nhà chị tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, Luật
Phòng chống bạo lực gia đình để chồng chị L. nhận thức hành động sai trái với vợ và
các con. Nhờ sự tư vấn, hỗ trợ hiệu quả của mô hình, chị L. được bảo vệ an toàn, bản
thân chị đã chủ động nói lên ý kiến, không cam chịu bị những trận đòn roi như trước.
Từ hiệu quả mô hình Nhà tạm lánh, Hội Phụ nữ xã Thanh Yên đã thành lập thêm năm
Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại các thôn, bản, nhờ đó, hạn chế đến mức
thấp nhất những trường hợp bạo lực gia đình có thể xảy ra.
Từ năm 2011 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã làm rõ 182 nạn
nhân bị mua bán sang Trung Quốc. Nạn nhân bị mua bán chủ yếu là phụ nữ ở vùng
sâu, vùng xa, vùng tập trung nhiều đồng bào DTTS thuộc các huyện: Tủa Chùa,
Mường Chà, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ. Lợi dụng sự cả tin của phụ nữ
vùng cao, các đối tượng sử dụng một số thủ đoạn: rủ đi chơi, tìm việc làm có thu
nhập cao hoặc giả vờ yêu đương rủ về nhà ra mắt gia đình sau đó lừa nạn nhân đi
khỏi địa bàn rồi tìm cách đưa qua biên giới theo đường tiểu ngạch và bán cho các đối
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tượng người Trung Quốc. Tại huyện Tủa Chùa - một trong những địa bàn có nhiều
phụ nữ, trẻ em gái người DTTS (chủ yếu dân tộc Thái, Mông) vắng mặt trên địa bàn
hoặc là nạn nhân của tội phạm mua bán người, hằng năm, Hội LHPN huyện và Công
an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các đợt truyền thông phòng,
chống mua bán người ở cơ sở. Hội LHPN huyện và chương trình phát triển vùng Tủa
Chùa cũng thường xuyên hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng, vươn
lên trong cuộc sống bằng việc thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, hỗ trợ vật nuôi: bò, dê… Là
người tham gia nhiều chương trình truyền thông về phòng, chống mua bán người ở
cơ sở, đồng chí Cứ A Vảng, Phó Chủ tịch UBND xã Sính Phình, chia sẻ: “Tôi thường
xuyên tuyên truyền về cách thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, để người dân
chủ động phòng tránh; mạnh dạn báo cáo, tố giác tội phạm, nhất là các đối tượng lợi
dụng thăm thân để lôi kéo, dụ dỗ chị em qua biên giới…”.
Cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cấp hội
Có thể thấy, hệ thống tổ chức Hội phụ nữ rộng khắp đến tận thôn, bản, làng là
điều kiện thuận lợi và là điểm mạnh để các cấp Hội thực hiện hiệu quả chức năng bảo
vệ phụ nữ, trẻ em từ cấp cơ sở. Hội LHPN các tỉnh thuộc Cụm thi đua khu vực Tây
Nam Bộ đã xây dựng nhiều mô hình để chia sẻ, hỗ trợ các gia đình nói chung, phụ nữ
và trẻ em nói riêng, như: “Gia đình an toàn và hạnh phúc”, “Xóm, ấp an toàn, thân
thiện với phụ nữ” (Đồng Tháp); “Gia đình không có trẻ em đuối nước” (Vĩnh Long);
“Bốn quản”, “Liên gia tự phòng, tự quản, vừa là hội viên vừa là an ninh viên” (Long
An)… Với 474 mô hình, có hơn 9.000 thành viên tham gia, các mô hình đang hoạt
động hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, góp
phần phòng ngừa, giảm tình trạng xâm hại phụ nữ, trẻ em.
Mặc dù vậy, các vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ, trẻ em đang có xu hướng
tăng những năm gần đây với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Vừa qua, Đoàn giám
sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố về tình hình thực hiện
chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em đã cho thấy: Từ năm 2015 đến
tháng 6-2019, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra 170 trường hợp trẻ em bị xâm hại,
trong đó hầu hết đều bị xâm hại tình dục, có một trẻ bị mua bán và một trẻ bị bỏ rơi;
tại tỉnh Phú Thọ, có 112 trẻ em bị xâm hại, có 97% số vụ án trẻ em bị xâm hại là đối
tượng quen biết với nạn nhân; tại tỉnh Đắc Lắc xảy ra 279 vụ trẻ em bị xâm hại, nhiều
vụ việc để lại tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần… Một trong những nguyên
nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do công tác bảo vệ trẻ em ở nhiều nơi chưa được
quan tâm đúng mức, kịp thời; không ít trẻ em vẫn chưa nhận được sự quan tâm, chăm
sóc, giáo dục, bảo vệ cần thiết, cho nên bị xâm hại cả về thể chất và tinh thần. Có thể
nói, điều mà mỗi đứa trẻ cần nhất chính là sự bảo vệ từ phía gia đình và xã hội. Cha
mẹ trang bị cho con hành trang của cuộc sống đời thường thông qua trò chuyện, tâm
sự thường xuyên. Từ đó, trẻ thấu hiểu, bảo vệ mình và biết lên tiếng nhằm thoát khỏi
vấn nạn đang nhức nhối này.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết: “Riêng năm 2018,
các cấp Hội phụ nữ đã tiếp nhận và xử lý 5.011 đơn thư có nội dung chủ yếu liên
quan xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, chia tài sản khi ly hôn… Mặc dù vậy, việc
thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, về phòng, chống bạo lực gia đình
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trong thực tế còn khoảng cách lớn; năng lực giám sát việc thực hiện luật pháp, chính
sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ theo chức năng của tổ chức Hội còn
hạn chế. Việc phát hiện các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại và hỗ trợ
tham gia giải quyết của các cấp Hội đôi khi còn chậm, thiếu sự đeo bám, quyết liệt”.
Đối với những đối tượng như phụ nữ yếu thế, phụ nữ DTTS, trẻ em gái thì tình
trạng mua bán người, tảo hôn, bạo lực trong gia đình đã đẩy họ trở nên bị tách biệt, bị
thụt lùi trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi như hiện nay. Chia sẻ vấn đề này, Phó
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên Hà Thị Tươi cho biết: “Phụ nữ, trẻ em DTTS còn
chịu nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của những thành kiến, quan niệm, truyền thống về
hôn nhân, phong tục tập quán lạc hậu của đồng bào. Sự can thiệp từ chính quyền địa
phương đối với các trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống chưa mạnh mẽ.
Mặt khác, người phụ nữ phải gánh chịu đồng thời nhiều hình thức bạo lực và có tâm
lý buông xuôi, cam chịu hành vi bạo lực do chồng gây ra”. Do đó, việc duy trì các
hoạt động của mô hình, câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình
là điều cần thiết. Tuy nhiên, cần có sự đổi mới trong các hoạt động cụ thể, xây dựng
các mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường khuyên can đối
thoại, kết hợp tuyên truyền, vận động người trong gia đình, dòng họ, người có uy tín
trong đồng bào dân tộc, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức và hành
động trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
An toàn cho phụ nữ, trẻ em là hạnh phúc, bình an của mỗi gia đình, là sự phát
triển bền vững của đất nước. Năm 2019, Hội LHPN Việt Nam chọn chủ đề năm “An
toàn cho phụ nữ và trẻ em” và sẽ là nội dung xuyên suốt, được thực hiện trong nhiều
năm. Để tạo một không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em, thời gian tới, các cấp Hội
phụ nữ cần sâu sát cơ sở, nhạy bén và nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư nguyện
vọng, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ theo đặc điểm của từng vùng miền; tiếp tục
nghiên cứu xây dựng nhân rộng các mô hình, tập hợp phù hợp với từng nhóm phụ nữ,
bảo đảm tính tự chủ, tiềm năng của nhóm phụ nữ thuộc nguồn nhân lực chất lượng
cao và hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em để phát triển toàn diện; thường xuyên phổ biến
những phương thức, thủ đoạn phạm tội và các vụ việc xảy ra để phụ nữ, trẻ em nâng
cao ý thức phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục, mua bán người. Đồng thời, tăng
cường giám sát vụ việc, giám sát quá trình giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng
và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
007. LÊ LAN/ Sớm ổn định đời sống người dân bản Si Văn (Điện Biên)// Nhân
Dân.- Số 23386.- Ngày 27/10/2019 - Tr.4
Nhường mặt bằng cho đơn vị thi công tiến hành dự án san nền, giao thông,
thoát nước tại điểm dân cư Si Văn, thuộc xã Pa Thơm, huyện Ðiện Biên (tỉnh
Ðiện Biên), từ tháng 9-2018, hàng chục gia đình dân tộc Cống ở bản Púng Bon,
Si Văn đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi. Nhưng người dân ở
đây rất bức xúc vì sự chậm trễ trong triển khai của đơn vị thi công và sự thiếu
quyết liệt của chủ đầu tư khiến tiến độ dự án trì trệ.
Đường lên điểm đang san gạt tạo mặt bằng bản Si Văn rất khó khăn, đất mới
san gạt lại gặp mưa cho nên vừa trơn vừa nhão. Trời nắng như đổ lửa, chúng tôi bước
từng bước khó nhọc, lên đến nơi chỉ có mấy nóc nhà lợp tôn thấp lè tè.
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Trong căn nhà vừa chật vừa thấp của anh Quàng Văn Ðoan, người dân tộc
Cống, bản Si Văn, đồ đạc đáng giá nhất là mấy cái nồi nhôm nằm chỏng chơ ở góc
bếp. Thấy chúng tôi người nào người ấy mồ hôi nhễ nhại, anh Quàng Văn Ðoan liền
hỏi: "Nóng à? Vậy mà chúng tôi ở đây hơn một năm rồi đấy. Nhiều đêm nóng quá tôi
ngủ luôn ở cửa chứ chẳng vào nhà".
Những khó nhọc từ ngày dỡ nhà dịp tháng 10-2018 đến nay được anh Ðoan
điểm lại. Cũng như mấy chục gia đình khác, khi nghe nhà thầu vào thông báo dỡ nhà
để san gạt mặt bằng cho bản rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn thì anh Ðoan đã nhờ anh em họ
hàng đến dỡ nhà, chuyển đồ sang chỗ khác. Vợ chồng anh Ðoan chọn khu đất trống
dựng tạm nhà. Ðến bây giờ, đã thêm ba lần nữa phải dựng nhà tạm mà mặt bằng vẫn
chưa xong. Ngước nhìn lên mái với những lỗ chân đinh trống hoác, giọng anh Ðoan
buồn rầu: "Cứ dựng nhà được vài tháng thì nhà thầu lại nói cần mặt bằng thế là chúng
tôi lại chuyển, đến nay đã chuyển bốn lần, mái tôn cứ tháo ra lắp vào hỏng hết".
Nhà bà Nạ Thị Ðăm cũng ở tạm trên cùng khu đất với nhà anh Ðoan. Nghe
tiếng khách chào, bà Ðăm chỉ cười đáp lời vì không biết tiếng phổ thông. Nhờ Chủ
tịch UBND xã Pa Thơm (huyện Ðiện Biên) Lò Văn Liên phiên dịch, chúng tôi được
biết, nhà bà Ðăm có sáu người ở trong ngôi nhà dựng tạm khoảng 10 m2. Ban ngày,
trẻ con đi học, con gái và con rể bà Ðăm đi làm nương, nhà chỉ có mình bà. Công
việc mỗi ngày của bà Ðăm là lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ và đi xuống bản dưới lấy
nước ăn cho cả gia đình. Vì ở trên khu này không điện, không nước, không đường đi
cho nên lấy nước trở thành việc chính với các gia đình. Nhà nào cũng phải lo cử
người hằng ngày xuống bản dưới xách từng can nước. Những người cao tuổi như bà
Ðăm, bà Tấu cố lắm thì mỗi ngày cũng mang được khoảng chục lít nước về nhà.
Thấy có đoàn khách lạ ghé thăm, anh Quàng Văn Sam liền tất tả đi tới. Chỉ tay
về khu lán tạm của gia đình, anh Sam giãi bày: "Ðấy là nơi sinh sống của sáu người
nhà tôi. Vì không tìm được điểm xen ghép tại bản Púng Bon cho nên gia đình tôi
đành phải dựng lán trong khu vực dự án, khi thi công gần tới điểm dựng lán thì nhà
tôi phải di chuyển sang chỗ khác. Gần một năm nay tôi đã bốn lần chuyển lán mà
chưa xong mặt bằng; chỗ ở tạm bợ, không có nước, cuộc sống rất khó khăn".
Ðứng trên nền khu đất mới san gạt, Chủ tịch UBND xã Pa Thơm Lò Văn Liên
cho biết: "Chính khu này trước là nhà của một số gia đình, song nhà thầu đã san gạt
tạo mặt bằng. Chẳng hiểu chủ đầu tư tính toán, thiết kế kiểu gì, chứ khu này đất xốp
san gạt ra rất dễ bị sụt trượt. Lúc đầu, cả chủ đầu tư, nhà thầu đều nói làm nhanh vậy
mà suốt một năm mới được thế này. Không biết bao giờ dự án mới hoàn thành để
phân nền cho người dân làm nhà".
Chúng tôi có buổi làm việc với ông Giàng A Dình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Với trách nhiệm chủ đầu tư dự án, ông Giàng A Dình cho biết, Dự án san nền, giao
thông, thoát nước điểm dân cư Si Văn, xã Pa Thơm, có tổng mức đầu tư 5,765 tỷ
đồng; Công ty cổ phần xây dựng Nam Giang là đơn vị trúng thầu thi công dự án. Ðây
là một trong năm dự án đầu tư cho đồng bào dân tộc Cống ở Pa Thơm theo Ðề án
"Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Ðiện Biên, giai đoạn 2011- 2020".
Dự án nhằm tạo mặt bằng bố trí sắp xếp đất ở cho 30 hộ dân tộc Cống làm nhà theo
mô hình chuẩn nông thôn mới để ổn định cuộc sống, tránh di dân tự do, bảo tồn và
phát triển người dân tộc Cống tại xã Pa Thơm.
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Theo Hợp đồng số 81/2018/HÐ-TCXD ngày 20-7-2018, trong 15 tháng Công
ty cổ phần xây dựng Nam Giang phải hoàn thành toàn bộ các phần việc của dự án là
san nền tạo mặt bằng dân cư cùng với đường giao thông và hệ thống thoát nước nội
bản. Tháng 10-2018, nhà thầu khởi công dự án, nhưng chỉ làm đến tháng 2-2019 đã
dừng thi công, bỏ lại khu mặt bằng bị san gạt nham nhở. Ðến giữa tháng 5-2019, nhà
thầu lại cho người vào thi công tiếp nhưng máy móc, công nhân quá ít cho nên đến
nay khu mặt bằng bản vẫn chưa hoàn thành.
Nắm bắt được thực trạng, tiếp thu ý kiến của HÐND tỉnh sau chương trình
giám sát tháng 5-2019, ngày 9-7-2019, ông Giàng A Dình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh
ký Văn bản số 314/BDT-VP gửi Công ty cổ phần xây dựng Nam Giang và các đơn vị
liên quan đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, văn bản yêu cầu cụ thể
đơn vị thi công: "Bàn giao hạng mục mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30-8-2019
và bàn giao toàn bộ công trình cho chủ đầu tư trước ngày 30-10-2019. Trong trường
hợp đến ngày 30-8-2019 đơn vị thi công không bàn giao phần mặt bằng thì chủ đầu
tư sẽ căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng và các quy định của pháp luật để chấm
dứt hợp đồng với đơn vị thi công". Văn bản rõ ràng là thế, nhưng đến thời điểm
chúng tôi thực hiện bài viết này, dự án san nền, giao thông, thoát nước điểm dân cư
Si Văn vẫn dở dang; người dân vẫn phải sống trong cảnh ở tạm trên chính nền đất của
nhà mình với bao khó khăn, vất vả.
008. Minh Thịnh/ Thực trạng xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở Điện Biên: Chưa
có biện pháp hữu hiệu// Báo Giáo dục thời đại.- Số 245.- Ngày 12/10/2019 - Tr.24
5 năm trở lại đây, bà con nông dân tỉnh Điện Biên sử dụng khoảng hơn
940 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Nghĩa là sẽ có hàng chục tấn vỏ bao bì, chai, lọ
'tuồn' ra môi trường.
Khi các địa phương chưa tìm được biện pháp xử lý triệt để, những vỏ chai, lọ
kia vẫn trôi nổi khắp các cánh đồng. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường
khu vực nông thôn.
Thiếu bể thu gom...
Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên có hơn 280 ha lúa hai vụ và khoảng 80 ha đất
chuyên canh trồng rau các loại. Chính vì vậy, người dân phải sử dụng khá nhiều thuốc
bảo vệ thực vật phun cho cây trồng. Trong khi đó, cả xã chỉ có duy nhất một bể chứa
vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Do diện tích sản xuất rộng lớn nên nhiều người dân
sau khi sử dụng đã vứt bỏ vỏ bao bì thuốc thuốc bảo vệ thực vật một cách tùy tiện.
“Tôi thấy hiện nay, khu cánh đồng, nhiều người dân vẫn có thói quen tùy tiện
ném vỏ chai thuốc sâu, vỏ túi hóa chất sau khi phun khắp nơi. Họ vứt ngay tại đồng
ruộng, bờ mương. Chính vì thế, chúng tôi đang đề xuất xin thêm nguồn kinh phí từ
huyện để xây dựng 15 bể chứa chất thải ngoài cánh đồng trên toàn xã để thuận lợi
hơn cho bà trong trong thu gom và xử lý rác thải”, ông Vì Văn Biến, Phó Chủ tịch
UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên cho biết.
Qua khảo sát thực tế trên khắp cánh đồng ở vùng lòng chảo Mường Thanh, các
xã Thanh An, Thanh Luông, Thanh Yên, Thanh Luông, Noong Luống, Noong Hẹt...
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tình trạng vỏ, bao bì hóa chất sử dụng trong sản xuất nông nghiệp ném tràn lan vẫn
diễn ra phổ biến.
Chính quyền các địa phương trên thì cho rằng vấn đề then chốt là do nhận thức
của đại đa số người dân còn hạn chế. Người dân chưa ý thức hết được mức độ tai hại
với môi trường, cuộc sống do rác thải trong sản xuất nông nghiệp gây ra. Thêm vào
đó là sự giám sát của chính quyền địa phương trong việc quản lý vỏ bao bì thuốc bảo
vệ thực vật chưa được quan tâm đúng mức.
Ông Phạm Quốc Khánh, người dân xã Thanh Luông, huyện Điện Biên cho
biết, nhà ông có thói quen sau khi sử dụng đều mang vỏ bao bì, chai, lọ về để chôn
lấp. Cũng có khi bỏ lẫn cùng rác thải sinh hoạt rồi đem đốt nên theo ông Khánh khi
chưa được đầu tư hệ thống bể đốt, xử lý rác thải cho cộng đồng thì mỗi người cũng
cần xây dựng thói quen xử lý riêng để không gây ảnh hưởng đến môi trường. Thậm
chí, nếu cần, chính quyền nên có những quy định cụ thể để người dân có ý thức hơn
với việc thu gom, xử lý rác thải độc hại trong sản xuất.
Cần giải pháp hữu hiệu
Ông Nguyễn Trọng Kính, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, Sở
NN&PTNT tỉnh Điện Biên cho biết, từ năm 2014 đến nay, bà con nông dân trong
tỉnh sử dụng hơn 940 tấn thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc trừ bệnh, thuốc trừ sâu,
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ ốc và các loại thuốc khác.
Riêng trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, bà con đã sử dụng hết khoảng
14.100 tấn phân bón. Theo ông Kính, trong hai năm trở lại đây, bà con sử dụng lượng
thuốc trừ ốc tăng cao do chủ yếu sử dụng thuốc dạng hạt.
Qua phân tích, lượng vỏ chai chiếm khoảng 10% tổng trọng lượng và vỏ, gói
chiếm khoảng 5% tổng trọng lượng hóa chất. Trong khi đó, thị trường Điện Biên có
khoảng 30% loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng chai, lọ.
Như vậy, nghĩa là trong 5 năm qua, tỉnh Điện Biên đã có hơn 61 tấn vỏ chai, lọ,
vỏ bao bì các loại thuốc bảo vệ thực vật “tuồn” ra môi trường. Chưa có con số thống
kê cụ thể về khối lượng rác thải nói trên được thu gom và xử lý. Tuy nhiên, khi tình
trạng người dân vẫn “xả” loại rác thải nguy hại nói trên ra môi trường đồng nghĩa với
việc cuộc sống, sinh hoạt của người dân đang bị ảnh hưởng.
“Trước thực trạng sử dụng thuốc thuốc bảo vệ thực vật của bà con vẫn khá tràn
lan, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, huyện Điện Biên đang có những định
hướng nhất định để làm sao hạn chế những tác động này.
Bảo vệ được môi trường sản xuất nông nghiệp, trước mắt chúng tôi đang tập
trung vào việc tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức của nông dân trong sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đó là: Đúng thuốc, đúng liều
lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp.
Làm sao giúp bà con ý thức sau khi sử dụng cần thu gom vỏ, bao bì, chai, lọ
thuốc thuốc bảo vệ thực vật để xử lý triệt để. Còn đối với các bể thu gom thì chúng
tôi sẽ tập trung xây ở các khu vực mà người nông dân thường xuyên pha thuốc trên
đồng ruộng để giúp việc thu gom được thuận tiện hơn”, ông Chu Văn Bách, Trưởng
phòng NN&PTNT huyện Điện Biên cho biết.
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Mấy năm gần đây, tỉnh Điện Biên đã đầu tư xây dựng được hơn 50 bể chứa bao
gói thuốc thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, thành phố Ðiện Biên Phủ có 12 bể; huyện
Ðiện Biên 40 bể. Song số lượng bể chứa trên vẫn như “muối bỏ bể” bởi lượng rác
thải từ sản xuất nông nghiệp cần phải thu gom và xử lý, đặc biệt là các vỏ chai lọ, bao
bì chứa thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn rất lớn.
009. Đình Toán/ Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II// Trích nguồn Báo
Văn hóa.- Số 121.- Ngày 9/10/2019 - Tr.8
Theo thông tin của Ban Tổ chức tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng 8/10 tại Hà
Nội, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ hội
nhập phát triển đất nước”, Ngày hội dân tộc Thái lần thứ II diễn ra từ ngày 18 – 20/10
do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức tại Tp. Điện Biên Phủ,
với nhiều hoạt động sôi động. Ngày hội là một sự kiện văn hóa quy mô lớn thể hiện
sự tôn vinh văn hóa dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái.
Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Thái
gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức trong xây dựng và phát
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Với sự tham gia của 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần
chúng đồng bào Thái của 5 tỉnh (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hóa),
các chương trình tham gia ngày hội được chuẩn bị chu đáo, luyện tập, giàn dựng công
phu, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng
tạo và hưởng thụ của nhân dân. BTC cũng chọn lọc những tiết mục đặc trưng cho văn
hóa đồng bào dân tộc Thái, tổ chức hoạt động mang tính cộng đồng, đề cao vai trò
chủ thể văn hóa, giao lưu văn hóa đảm bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị
văn hóa truyền thống.
Đến với lễ hội, công chúng có cơ hội được chiêm ngưỡng, trải nghiệm các hoạt
động tung còn, bắn nỏ, kéo co, trình diễn dệt thổ cẩm, thêu khăn Piêu của dân tộc
Thái. Đặc biệt, nghệ thuật Xòe Thái và nhiều điệu Xòe Thái cổ cũng được trình diễn
tại lễ hội lần này.
010. QUANG HUY/ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm
2019 tại Điện// Thể Thao.- Số 84.- Ngày 22/10/2019 - Tr.2
BiênCuối tuần qua tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ), Bộ
VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội văn
hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê
Quang Tùng nhấn mạnh ýnghĩa tầm quan trọng của ngày hội là sự kiện văn hóa có ý
nghĩa về chính trị, kinh tế, xã hội.Thông qua ngày hội, quần chúng nhân dân sẽ được
chiêm ngưỡng, thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, đặc
biệt là nghệ thuật xòe Thái –Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đang được trình
UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đây cũng là cơ
hội tốt để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch văn hóa đặc sắc của tỉnh Điện Biên
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nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mỗi địa
phương và trong vùng.
Ngay sau lễ khai mạc là chương nghệ thuật mang chủ đề “Mường Then- hội tụ
và phát triển”, gồm 3 chương: “Mường Then- Nguồn cội ngàn năm huyền thoại”,
“Sắc màu văn hóa dân tộc Thái”, “Mường Then- Mường Thanh- Điện Biên trong
lòng đại gia đình các dân tộc Việt Nam” với 11 cảnh và tầng diễn, lồng ghép những
sự tích, huyền thoại, văn hóa, nghệ thuật đa dạng, đã, đang phổ biến trong đời sống
văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào Thái.
Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi
mới - hội nhập của đất nước”, Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần II do Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh tham gia cùng tổ chức, nhằm tiếp tục góp
phần thực hiện hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công
tác dân tộc, văn hóa trong giai đoạn hiện nay; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc;
tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thái;
qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc
trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái và cộng đồng 54 dân tộc, góp phần
“xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”…
Đây cũng là dịp để các tỉnh tham gia quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc
sắc của dân tộc Thái trong tổng thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam đến đông đảo
nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Qua đó thúc đẩy văn hóa, du lịch, đặc
biệt là du lịch cộng đồng, du lịch về nguồn, du lịch văn hóa phát triển; thúc đẩy
việc nghiên cứu, sưu tầm để gìn giữ, phát triển các loại hình di sản văn hóa truyền
thống dân tộc Thái...
Trong khuôn khổ Ngày hội,còn diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và diu
lịch như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái; trình
diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa; trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm
văn hóa và du lịch của đồng bào dân tộc Thái; trình diễn nghệ thuật xòe Thái.
011. Phan Tuấn Anh/ Điện Biên lưu giữ, bảo tồn văn hóa phi vật thể// Tuần tin
tức.- Số 41.- Ngày 10/10/2019 - Tr.15
Điện Biên có 19 cộng đồng dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc có một kho tàng
văn hóa, tín ngưỡng, tập quán đậm sắc thái bản địa đã tạo nên sự đa dạng, đa sắc của
văn hóa địa phương. Đến nay, tỉnh Điện Biên có 8 Di sản văn hóa phi vật thể quốc
gia gồm: Lễ hội Miền Lóong Phạt Ái( Tết Hoa mào gà) của cộng đồng dân tộc Cống;
Lễ Ga Ma Thú (Cúng bản) của cộng đồng dân tộc Hà Nhì; Tết Nào Pê Chầu của
người Mông; Tết Té nước(Bun huột nặm) của người Lào và Nghệ thuật tạo hoa văn
trên trang phục truyền thống của người Mông Hoa. Công tác gìn giữ, bảo tồn các
nghi thức, lễ hội dân gian truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh
Điện Biên vẫn đang được duy trì và phát triển.
012. NGỌC LIÊN/ Những bạn trẻ người Mông yêu âm nhạc truyền thống//
Nhân Dân.- Số 23380.- Ngày 21/10/2019 - Tr.5
“Âm nhạc của chúng mình” là dự án sưu tầm và giới thiệu rộng rãi âm
nhạc truyền thống của người Mông, được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 12
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năm nay bởi nhóm bạn trẻ người dân tộc Mông. Kết quả sưu tầm vừa có ý nghĩa
lưu giữ những giá trị âm nhạc truyền thống, vừa là chất liệu để sáng tạo những
giá trị văn hóa mới trong đời sống đương đại…
Được thực hiện bởi nhóm AHD (Action for Hmong Development), đến nay dự
án đi được hai phần ba chặng đường. Dự án đã sưu tầm được hơn 100 bài, đoạn dân
ca và hơn 20 bài và điệu nhạc của dân tộc Mông. Trên hành trình tìm về âm nhạc dân
gian, nhóm chia nhau đi thực tế một số tỉnh miền bắc Việt Nam có cộng đồng người
Mông sinh sống như: Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La… Sử dụng
ngôn ngữ chính là tiếng Mông, các thành viên trong nhóm đã trò chuyện, trao đổi với
người dân địa phương, sử dụng hình thức ghi âm, quay phim để lưu giữ những bài
dân ca và điệu nhạc sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày và trong các dịp
lễ, Tết.
Sinh ra và lớn lên ở Yên Bái, Giàng A Bê, tốt nghiệp Trường đại học Văn hóa
(Hà Nội), đại diện truyền thông của dự án, vừa kết thúc gần một tuần thực tế ngay tại
quê hương mình, chia sẻ với chúng tôi về quá trình đi sưu tầm làn điệu dân ca truyền
thống. Trong văn hóa của người Mông, âm nhạc là sự gửi gắm những lời chúc, răn
dạy, thể hiện tình cảm giữa con người với nhau. Xuất phát từ những lời ca, người
Mông hình thành một hệ thống các loại nhạc cụ để biểu đạt tình cảm và kết nối nhau
như sáo, đàn nhị, kèn lá, kèn môi…, thể hiện sự tinh tế, sâu lắng trong tâm hồn. Dân
ca người Mông vô cùng phong phú, được thể hiện phong phú các chủ đề khác nhau
trong cuộc sống, như di cư, đi làm dâu, tình yêu, tình cảm anh em… với hình thức
truyền miệng, bà dạy cho mẹ, mẹ dạy lại cho con…
Trong xu thế hội nhập, những bạn trẻ người Mông ngày càng bị ảnh hưởng và
tác động của các dòng nhạc mới. Người Mông bây giờ không hát dân ca nhiều trong
đời sống hằng ngày nữa, cho nên không còn nhiều người hát dân ca giỏi. Người trẻ
lại không được truyền dạy nên họ không hiểu giá trị của những câu dân ca của dân
tộc mình. Bối cảnh các hoạt động trình diễn không được phục hồi, số nghệ nhân còn
quá ít, tuổi cao cho nên việc bảo tồn nguyên vẹn các làn điệu gặp nhiều khó khăn.
Nhiều vùng, chỉ có những người hơn 50 tuổi mới biết hát hoặc biết làn điệu dân ca.
Từ đó mà các loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống của người Mông như dân ca,
sáo, kèn môi, đàn nhị… ngày càng bị mai một. Vì vậy, chỉ có số ít thanh niên người
Mông hứng thú tìm học, thực hành âm nhạc dân gian. Trong những lần đi thực tế sưu
tầm âm nhạc người Mông, thành viên trong nhóm mới có cơ hội được nghe nhiều giai
điệu dân ca khác nhau, nhiều điệu sáo khác nhau từ những người lớn tuổi và gặp gỡ
được những nghệ nhân nắm giữ vốn âm nhạc người Mông... Rào cản ngôn ngữ là một
khó khăn của nhóm trong quá trình thực tế. Nhiều người già lâu rồi không hát dân ca,
nên quên hoặc nhớ không đầy đủ các bài hát, làn điệu. Thành viên của nhóm là người
trẻ, tách khỏi cộng đồng sớm, cho nên cũng không hiểu hết ý nghĩa các bài dân ca, có
những cụm từ không hiểu, thậm chí từ đầu đến cuối bài dân ca không nghe được câu
nào, nhóm phải nhờ người cao tuổi giải thích và giải nghĩa…
Là người Mông trẻ đau đáu giữ gìn văn hóa dân tộc, Giàng A Bê cho biết:
“Chúng mình nhận thấy những người trẻ cần ý thức hơn về trách nhiệm, vai trò của
mình trong việc lưu giữ các giá trị văn hóa và là những người quan trọng trong lưu
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giữ, phát huy các giá trị văn hóa của chính cộng đồng mình, để văn hóa vừa không bị
mất đi, lại phát huy giá trị trong đời sống hiện nay”. Xuất phát từ mong muốn làm sao
để thanh niên người Mông thích thú với dân ca, có cảm hứng học và sáng tạo, thực
hành các loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống trong môi trường xã hội hiện nay,
nhóm đã chủ động chia sẻ những điệu nhạc, lời ca thu thập được lên mạng xã hội, để
âm nhạc dân gian đến được với nhiều người, mọi người có thể sử dụng chất liệu dân
gian để sáng tác nên những đoạn nhạc mới, đưa âm nhạc vào các thước phim…
Từ nay đến tháng 12, nhóm bắt tay vào soạn nhạc và tạo nhạc cho các bài dân
ca, kết hợp chất liệu âm nhạc mới cùng chất liệu âm nhạc dân gian của người Mông
cho các điệu hát dân ca thu thập được. Nhóm cũng đang kêu gọi những thanh niên
người Mông yêu thích, nhiệt huyết và mong muốn phát huy các giá trị âm nhạc của
người Mông tham gia sáng tác, phối nhạc, thử nghiệm, tìm tòi những giá trị mới mẻ
trên nền chất liệu dân gian… Nhóm hy vọng, sự kết hợp các yếu tố dân gian với sự
sáng tạo mới của những thanh niên dân tộc Mông sẽ tạo nên những bản nhạc dân ca
mang âm hưởng mới phù hợp với xu hướng hiện nay. Bên cạnh đó, nhóm cũng đang
biên soạn tuyển tập âm nhạc dân gian người Mông để giới thiệu các giá trị văn hóa
dân tộc Mông đến với cộng đồng…
Dự án “Âm nhạc của chúng mình” đang góp phần giữ gìn các giá trị nghệ thuật
của người Mông trong xã hội hiện đại, nhằm khơi dậy nhận thức của người dân tộc
Mông trong việc bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc của mình. Những thử nghiệm,
sáng tạo mới với âm nhạc truyền thống, là cách mà các bạn trẻ người Mông hướng
mọi người cùng nhìn vào kho tàng âm nhạc dân ca Mông, góp sức làm cho kho tàng
ấy trở nên sống động, giàu bản sắc và độc đáo…
013. BẢO QUÂN (ghi)/ Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 đối tượng sát hại nữ
sinh ship gà ở Điện Biên// Công an Nhân Dân.- Số 5201.- Ngày 24/10/2019 - Tr.5
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã có bản kết luận điều tra,
chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 đối tượng trong vụ án “nữ sinh ship
gà” Cao Mỹ Duyên bị sát hại, hiếp dâm ở huyện Điện Biên dịp tết Nguyên đán
Kỷ Hợi 2019…
Bản kết luận điều tra số 71, ngày 9/10/2019 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Điện Biên đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Vì Văn Toán cùng đồng phạm về các
tội : Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ
trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm xảy ra tại phường Thanh Trường,
thành phố Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
9 đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Vì Văn Toán (SN 1982, trú tại Đội 5, xã
Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) phạm tội giết người và bắt cóc nhằm
chiếm đoạt tài sản; Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện
Điện Biên) phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài
sản và tàng trữ tái phép chất ma túy; Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại Tổ dân phố
25, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phạm tội giết người,
hiếp dâm, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Phạm Văn Nhiệm (SN
1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Lả (SN 1993, trú
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tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại
bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) cùng phạm tội giết người, hiếp dâm và
bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Phạm Văn Dũng (SN 1972, trú tại Đội 19, xã
Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (SN 1974, trú tại Đội 7, xã Hua
Thanh, huyện Điện Biên) cùng phạm tội hiếp dâm; Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, trú tại
Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) phạm tội không tố giác tội phạm.
Diễn biến vụ án được xác định. Hồi 22h ngày 4/2/2019 (tức chiều 30 Tết Kỷ Hợi),
Công an TP Điện Biên Phủ tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Hiền (SN 1975; trú tại:
Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) về việc con gái của mình là Cao Mỹ
Duyên (SN 1997), lúc 19h phụ mẹ bán gà ở chợ Mường Thanh sử dụng xe mô tô chở gà
đi giao cho khách tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ nhưng sau
đó không thấy Duyên trở về. gia đình tìm mọi cách liên lạc nhưng không được.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, phối hợp cùng Công an TP
Điện Biên Phủ và Công an huyện Điện Biên truy tìm tung tích của Cao Mỹ Duyên.
Hồi 10h30' ngày 7/2/2019 (tức sáng mùng 3 Tết) phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên tại
ngôi nhà bỏ hoang của chị Bùi Thị Thơm thuộc Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện
Biên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã cùng với các cơ quan chức năng
khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra,
xác minh làm rõ.
Theo bản kết luận điều tra của Công an Điện Biên, hồi 9h ngày 31-1-2019, Vì
Văn Toán ra chợ Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ và nhìn thấy bà Trần Thị Hiền
đang bán gà ở đây. Nhớ lại số tiền 300 triệu đồng bà Hiền mua 2 bánh heroin không
trả mình từ năm 2009, trước khi bản thân Toán bị Công an huyện Điện Biên bắt về tội
“mua bán trái phép chất ma túy” và “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”
nên Toán nảy sinh ý định đòi lại số tiền này.
Hồi 11h cùng ngày, khi thấy bà Hiền đi xe máy về, Toán đuổi theo gặp nói
chuyện, hỏi về số tiền nợ mua bán ma túy thì bà Hiền nói không có tiền trả và đi về.
Ngày 1-2-2019, Vương Văn Hùng đến nhà Toán chơi (từ mối quan hệ quen nhau
khi có thời gian cùng chấp hành án tại Trại giam Yên Hạ). Qua vài câu chuyện, Toán
nói với Hùng về việc bà Hiền nợ tiền và nhờ Hùng giúp đòi lại. Ít ngày sau đó, Bùi
Văn Công tới nhà Toán, lúc này Hùng cũng đang ở đây. Sau khi được Toán nhờ đòi
tiền giúp, Công cho biết bà Hiền cũng đang nợ 30 triệu tiền mua ma túy nhưng chưa
trả. Hùng, Công thống nhất sẽ giúp Toán đòi nợ và nhận tiền công là 50 triệu đồng.
Chiều 3-2-2019, Toán đi xe máy đón Hùng lên nhà Công gặp Phạm Văn
Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả ở đó. Tại đây, 6 đối tượng đã bàn bạc, lên
kế hoạch, phân công vai trò, nhiệm vụ. Lúc đầu, các đối tượng bàn bạc bắt bà Hiền để
đòi tiền nợ, nhưng sau đó chuyển qua Duyên do Bùi Văn Công cho rằng “bắt bà Hiền
không có ai lo tiền cho bà ấy, phải bắt con bà Hiền thì bà Hiền mới lo trả tiền”.
Sáng 4-2-2019 (tức sáng 30 Tết), Toán, Công và Hùng trực tiếp xuống chợ
Mường Thanh bí mật quan sát và đưa Cao Mỹ Duyên vào thước ngắm. Hồi 18h’
chiều 30 Tết, Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh mua 4 con gà của chị Trần
Minh Phương. Trong thời gian chờ mổ gà, Hùng nói chuyện với Duyên (bán gà bên
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cạnh chỗ chị Phương) rồi lấy số điện thoại của chị Duyên và hẹn sẽ gọi để mua
thêm gà...
Khoảng 18h40’, Duyên nghe điện thoại của Hùng đặt mua 10 con gà. Không
mảy may nghi ngờ Mỹ Duyên đã mang gà đến khu vực C13 để giao cho khách mà
không hề hay biết cái bẫy lớn đã được các đối tượng giăng sẵn chờ...
Tại điểm giao gà, khi Duyên đang bắt gà giao cho Hùng thì Công từ đằng sau
dùng côn nhị khúc đã chuẩn bị từ trước siết cổ nạn nhân. Sau khi Duyên ngất đi, cả
nhóm khiêng cô gái lên thùng xe tải của Công. Các đối tượng sau đó đưa Duyên về
nhà Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, khi các đối tượng đang
bàn bạc thì Duyên tỉnh dậy, vùng bỏ chạy. Cả nhóm đã bắt, đưa vào phòng ngủ của
Công trói lại, rồi lần lượt các đối tượng Công, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng vào giữ
chân tay, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.
Tối muộn 30 Tết, Phạm Văn Dũng (anh Phạm Văn Nhiệm) đến nhà Công chơi
và được đối tượng này bật đèn xanh cho vào phòng ngủ hãm hiếp nạn nhân... Đây
cũng là thời điểm Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) về và nhìn thấy Duyên nằm trên
giường. Sau khi vừa gặng hỏi “ai đấy”, Thu bị Công quát lớn “không phải việc của
mày, im mồm đi” nên bỏ ra ngoài. Tối đó, trên giường ngủ hai vợ chồng Công, Công
trói Mỹ Duyên lại và cho nằm cùng…
Đêm 30 đến chiều mùng 2 Tết (ngày 6-2-2019), nhóm đối tượng tiếp tục giam
giữ Cao Mỹ Duyên tại nhà Công và nhiều lần hãm hiếp nạn nhân. Chiều mùng 2 Tết,
Công đến nhà Toán và gặp Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương ở đây. Sau khi được
đối tượng cho biết bà Hiền vẫn quyết không trả tiền, Công chia sẻ về tình trạng của
Duyên đã rất yếu do bị hiếp nhiều và xin ý kiến chỉ đạo của “ông trùm” Vi Văn Toán
Dù biết tình trạng của cô gái rất yếu nhưng sự thú tĩnh trỗi dậy, các đối tượng Lường
Văn Hùng, Công, Lả, Nhiệm, Dũng, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương chiều tối
đó vẫn tiếp tục giở hành vi đồi bại với nạn nhân tại phòng khách nhà Công.
Khoảng 22h30’ mùng 2 Tết, Toán đi xe máy đón Vương Văn Hùng ở cầu Nậm
Thanh, thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên rồi chở Hùng cùng lên nhà Công bàn
bạc. Tại đây, khoảng 23h, sau khi Toán đề xuất sát hại, Lả khiêng Duyên từ trong
phòng ngủ đi ra phía sau chỗ đất trống cạnh chuồng lợn nhà Công, cùng lúc đó
Nhiệm, Vương Văn Hùng, Toán và Thu cũng ra theo. Công ra xe ô tô lấy chiếc côn
nhị khúc bằng kim loại siết cổ nạn nhân đến chết.
Sau khi giấu xác chị Duyên xong, các đối tượng quay trở lại phòng khách nhà
Công. Tại đây, Toán và Công dặn tất cả về nhà ăn Tết bình thường, nếu Công an có
hỏi không được nói gì linh tinh, ai bị bắt người đấy tự chịu. Công bảo Thu sáng mai
giả vờ tình cờ lên nhà hoang và phát hiện ra thi thể của chị Duyên báo cho hàng xóm,
báo cơ quan chức năng mục đích để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an...
Đây là vụ án gây rúng động dư luận, đặc biệt nghiêm trọng với nhiều đối tượng
phạm tội có tổ chức, đồng phạm phức tạp. Hành vi phạm tội của các đối tượng đối
với bị hại Cao Mỹ Duyên là hết sức dã man, vô nhân tính, thể hiện quyết tâm phạm
tội đến cùng; sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thực hiện hành vi phạm tội
và che giấu tội phạm. Quá trình điều tra, các đối tượng đều khai báo quanh co, gian
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dối, khai báo nhỏ giọt gây khó khăn, cản trở cho hoạt động điều tra vụ án. Nhưng
trước sự mưu trí, quyết tâm từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an tỉnh Điện
Biên, các đối tượng cuối cùng cũng bị lật tẩy hành vi tội ác của mình…
T.VY
Mẹ nữ sinh giao gà gây khó cho cơ quan điều tra không cứu được nạn nhân
Bên hành lang kỳ họp Quốc hội chiều 23/10, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám
đốc Công an tỉnh Điện Biên, ĐBQH tỉnh Điện Biên đã chia sẻ với báo chí về kết luận
điều tra vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại. Theo ông, hiện Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã chuyển bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh Điện Bên để tiến hành truy tố Vi Văn Toán cùng các đồng phạm.
Về vụ án điều tra kéo dài, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên lý giải 4 nguyên
nhân: Thứ nhất, do các đối tượng này đều nghiện. Trong giai đoạn đầu, các đối tượng
thường xuyên lên cơn, không tỉnh táo nên không thể khai thác gì được. Thứ hai, mỗi
bị can bị khởi tố 4-5 tội danh và để chứng minh cho từng tội danh thì cơ quan điều tra
mất rất nhiều thời gian. Thứ ba, trong số các bị can có bị can Bùi Kim Thu thì gia
đình và bản thân bị can cũng cho rằng mình bị thần kinh. Do đó, Cơ quan CSĐT phải
tiến hành giám định pháp y về tâm thần và theo quy định của pháp luật mất ít nhất 1
tháng. Thứ tư “Các đối tượng này đều có rất nhiều tiền án, tiền sự nên rất ngoan cố;
thậm chí như Vi Văn Toán sau khoảng 4-5 tháng mới khai báo, còn đối tượng Bùi
Văn Công, sau 3 tháng mới khai báo khi Cơ quan điều tra có những tài liệu, chứng
minh hành vi của các đối tượng và không thể chối cãi được thì đối tượng mới nhận
tội”, Thiếu tướng Sùng A Hồng lấy ví dụ. Ông khẳng định Cơ quan điều tra đã làm
hết sức mình, rất vất vả mới củng cố, thu thập được những tài liệu, chứng cứ để buộc
tội các đối tượng này.
Đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ đẻ nữ sinh Cao Mỹ Duyên, Giám đốc Công
an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã tách thành hai
vụ án cụ thể, một vụ án liên quan đến ma túy và vụ án liên quan đến việc sát hại
Cao Mỹ Duyên. “Vụ án liên quan đến buôn bán ma túy sẽ còn rất gian nan và Cơ
quan điều tra phải tiếp tục chứng minh, điều tra mở rộng vụ án. Khi có kết luận
sẽ thông tin cụ thể”, ông nói. Về việc bà Hiền có những hành vi gây khó khăn
trong quá trình điều tra, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết sau này Cơ quan
điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. "Sau khi các đối tượng bắt giữ Cao Mỹ Duyên thì b à
Hiền là một trong những người đầu tiên biết con mình bị bắt cóc. nhưng không
khai báo với cơ quan Công an và chỉ khai là con gái đi ship gà, bị mất tích", ông
bổ sung thêm. “Đây là khó khăn, hay nói cách khác là nguyên nhân trực tiếp
khiến cơ quan điều tra không cứu được Duyên. Nếu bà Hiền cung cấp ngay từ
đầu cho cơ quan điều tra là Vì Văn Toán cùng đồng phạm bắt Duyên thì tôi nghĩ
việc cứu Duyên cũng hết sức đơn giản trong bối cảnh, tình hình và khả năng của
lực lượng Công an”. Ông phân tích.
Đối với căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự của bà Hiền, Thiếu tướng Sùng A
Hồng cho hay, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đã họp liên ngành, đánh giá
chứng cứ và xem xét ở các khía cạnh. “Bà này đã bị khởi tố về một tội danh và áp
dụng biện pháp ngăn chặn nhưng tiếp tục không khai đúng bản chất thì là gây khó
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khăn cho Cơ quan điều tra. Hiện nay, theo các điều tra viên báo cáo, bà Hiền vẫn
không hợp tác”, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin.
014. Đức Dũng - Thu Phương/ Thi thể cô gái không mặc quần trên suối Nậm
Mức: Nghi án hiếp dâm giấu xác được "hô biến" thành vụ "không cứu giúp"//
Pháp Luật Việt Nam.- Số 283.- Ngày 10/10/2019 - Tr.1&6
Xác cô gái được phát hiện trong tình trạng không quần, trên người có
nhiều vết thương nặng nề. Nghi phạm cũng được phát hiện trong tình trạng có
hàng chục vết xước trên người, nhưng cơ quan tố tụng Mường Chà tin rằng
do… “trèo chuối ngã”.
Sự việc bắt đầu khi ngày 16/11/2018, gia đình chị Hờ Thị Tùng (SN 1993, ngụ
bản Huổi Lóng, xã Na Sang, huyện Mường Chà, Điện Biên) phát hiện con mình mất
tích sau khi đi làm nương. Trong ba ngày hàng trăm người ngày đêm đốt đuốc đi tìm,
phát hiện thi thể chị Tùng ở con suối Nậm Mức. Nghi phạm được xác định là Vàng A
Tỉnh (SN 1988), ở sát nhà nạn nhân.
Với hồ sơ thu thập ban đầu gồm Sơ đồ hiện trường, Biên bản hiện trường, Bản
ảnh, Biên bản khám nghiệm hiện trường, Bản ảnh khám nghiệm hiện trường, Biên
bản và Bản ảnh khám nghiệm tử thi… được thực hiện vào ngày 18 và 19/11/2018, Cơ
quan CSĐT Công an Điện Biên nhận định đây là vụ án mạng nên ra quyết định khởi
tố vụ án “Giết người”. Một bộ tài liệu quan trọng khác liên quan đến xem xét dấu vết
trên thân thể bị can, thực hiện vào ngày 18/11/2018 cho thấy tay chân bị can có hàng
chục vết xước đã khô mà chưa được làm rõ cơ chế hình thành.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Công an Điện Biên ra Quyết định số 58 ngày
1/12/2018 chuyển từ tội danh “Giết người” sang tội “Không cứu giúp người đang ở
trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” và tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.
Ngày 22/5/2019, TAND huyện Mường Chà xử phiên sơ thẩm, tuyên Tỉnh
phạm các tội “Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính
mạng” và “Xâm phạm thi thể...”, tổng hình phạt 5 năm tù. Theo người thân nạn nhân,
quá trình điều tra, buộc tội, xét xử vụ án này có dấu hiệu sai sót nghiêm trọng.
Thương tích kinh hoàng
Theo lời khai của ông Hờ Chồng Ly (SN 1973, bố nạn nhân) và một số nhân
chứng, sáng 16/11/2018 chị Tùng đi phát nương cây chít. Các nhân chứng Vàng Thị
Pàng, Sình Thị Khoa, Hờ Thị Co có mặt gần hiện trường nghe thấy tiếng dao phát
nương, sau đó là nghe tiếng la hét, kêu cứu của người phụ nữ. Nhưng vì địa hình dốc
và một lúc sau không thấy tiếng kêu nữa nên các nhân chứng không đến.
Về hiện trường, những người đi tìm khẳng định có vết cỏ cây bị rạp xuống,
nghi ngờ do kéo xác vượt qua đường bê tông (rộng khoảng 2,5m) để vứt xuống thác
nước suối Nậm Mức. Về vật chứng, tìm thấy một đoạn gậy một đầu bị giập vỡ, dính
tóc, cho thấy có sự tác động mạnh của con người. Nhưng những tình tiết này ngay từ
đầu không được coi trọng và điều tra kỹ, xem xét.
Đối với cái chết của nạn nhân, bản Kết luận giám định pháp y về tử thi số
67/GD- PC09 ngày 4/12/2018 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Điện Biên cho
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rằng: “Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết nghĩ nhiều đến chết do ngạt cơ học”.
Trong khi đó, vẫn bản Kết luận giám định pháp y này nêu: “Mi mắt phải bầm tím, tụ
máu có vết rách da kích thước (5x 0.6cm), bờ mép nham nhở. Hai mắt nổ. Tổn
thương da và cơ trán do vật cứng va đập vùng trán với lực mạnh gây nên”.
Như thế, phải có sự vật lộn xảy ra giữa bị hại và hung thủ, có sự tác động mạnh
và từ vật cứng của hung thủ gây ra các vết thương như vậy dẫn đến cái chết, chứ khó
có thể hình thành do cú ngã gây ra được như lời bị cáo khai.
Kết luận còn nêu tiếp: “Cổ vùng giữa hõm ức có vết bầm tím, tụ máu…, lưỡi
nằm ngoài cung răng 2cm”. Người chết trong tình trạng như vậy, phải chăng bị đánh
đập bóp cổ cho đến chết mới vứt xuống nước? Như vậy, vụ việc có dấu hiệu của tội
“Giết người”.
Trong vụ án còn có dấu hiệu của hành vi “hiếp dâm” khi bị hại chết trong tình
trạng không mặc quần như Kết luận giám định pháp y nêu “Tử thi là nữ giới. Phía
dưới không có quần”. Trong khi đó Tỉnh khai “nhìn thấy Tùng đứng một mình thì
Tùng có mặc quần màu đen may theo kiểu dân tộc”. Quần của nạn nhân đến nay vẫn
chưa tìm ra; bị hại chết trong tình trạng không có quần; áo bị mắc vào cành cây, chưa
được làm rõ nguyên nhân. Vậy mà bị cáo khai “mang xác bị hại đi giấu trong tình
trạng quần áo ướt sũng do ngã xuống nước, người đã chết cứng”.
“Bản tự khai” bị “bỏ quên”
Một tình tiết rất quan trọng khác, đó là cơ chế hình thành nên 18 vết thương
trên thân thể bị cáo Tỉnh, thể hiện qua từng vị trí cụ thể được mô tả bằng Biên bản
khám xét dấu vết cùng Bản ảnh chụp lại các vết thương. Chúng được hình thành qua
quá trình vật lộn, cưỡng ép bị hại; hay bị rắn cắn, hay trèo cây bị ngã mà vết thương
bị cáo nhiều đến như vậy?
Tại phiên xử sơ thẩm, Luật sư (LS) Nguyễn Thị Minh Châu (Văn phòng LS
Bảo Châu và cộng sự, Đoàn LS Hà Nội) hỏi điều tra viên Hồ A Tủa (Công an huyện
Mường Chà): “Quá trình điều tra xác minh 18 vết xước trên người bị cáo… Bị cáo
khai do trèo cây chuối bị ngã tạo nên. Anh có đến hiện trường bị cáo khai bị ngã để
xác minh lời khai đó là đúng hay sai không?”. Điều tra viên Hồ A Tủa trả lời: “Tôi có
đến đó xem xét và chụp nhiều ảnh, nhưng thấy bị cáo Tỉnh nói đúng nên tôi bỏ số ảnh
đó đi rồi...”.
Và HĐXX TAND huyện Mường Chà vẫn cho rằng: “Lời nhận tội của bị cáo
hoàn toàn phù hợp với nội dung bản cáo trạng… là có căn cứ, đúng người, đúng tội,
đúng pháp luật”. Ngay cả việc ngày 18/11/2018, Tỉnh bỏ trốn vào Trung tâm y tế
Mường Chà để “chữa rắn cắn” (thực chất là các vết xước), bị công an bắt giữ, đến tận
bốn ngày sau (tức 22/11) mới có Đơn đầu thú, Tòa cũng cho là “thành khẩn khai báo”
để được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
Trong vụ án này, cha của nạn nhân còn cung cấp Bản tự khai ghi ngày
15/1/2019 của ông Vàng A Chu (SN 1964, bố bị cáo Vàng A Tỉnh), trong đó cho
rằng: “Con trai tôi giết Hờ Thị Tùng là thật sự”. Cùng Bản tự khai là Biên bản thừa
nhận (có nội dung “về việc Tỉnh hiếp và giết nạn nhân, mang xác đi giấu kín ở bờ
suối Nậm Mức ngày 16/11/2018”) giữa các thành viên hai bên gia đình nạn nhân và
22

bị cáo. Trong biên bản còn có thỏa thuận bồi thường thiệt hại giữa hai bên. Hỏi bố
nạn nhân và ông Vàng A Phình (SN 1965, bố chồng nạn nhân) có cung cấp các văn
bản này cho công an không, họ cho rằng “có đưa nhưng công an không nói gì”.
Một chuyên gia pháp lý cho rằng với các tình tiết trên, có thể cho rằng quá
trình điều tra xét xử vụ án đã vi phạm tố tụng, làm sai lệch bản chất vụ án, dẫn đến bỏ
lọt tội phạm, cần phải điều tra xét xử lại để đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp.
Theo báo cáo của UBND huyện Mường Chà về công tác giải quyết khiếu nại,
tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 do Chủ tịch huyện Nguyễn Minh Phú ký ngày
26/9/2019, UBND huyện cũng đã nhận được đơn tố cáo Vàng A Tỉnh (bản Huổi
Lóng, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên hiếp), giết Hờ Thị Tùng (vợ
ông Vàng A Phong) và giấu xác ở bờ suối Nậm Mức. UBND huyện cho biết “Đơn đã
gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Công an huyện Mường Chà”.
015. Đức Dũng - Thu Trang/ Sau bài báo 'nghi án hiếp dâm giấu xác trên suối
Nậm Mức': Hủy toàn bộ án sơ thẩm, buộc điều tra lại// Pháp luật Việt Nam.- Số
296.- Ngày 23/10/2019 - Tr.1+10+11
Phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong một vụ án chết người tại Điện
Biên, mới đây PLVN đã có bài viết: 'Thi thể cô gái nổ mắt, không mặc quần trên
suối Nậm Mức (Điện Biên): Nghi án hiếp dâm giấu xác được 'hô biến' thành vụ
'không cứu giúp'.
Trong hai ngày 15 và 16/10/2019 vừa qua, TAND tỉnh Điện Biên đã xét xử
phúc thẩm vụ án với bị cáo Vàng A Tỉnh (SN 1988, ngụ bản Huổi Lóng, xã Na Sang,
Mường Chà, Điện Biên). Phiên xử có đông đảo người dân đến dự. Ngoài cảnh sát bảo
vệ, lực lượng cảnh sát cơ động, còn có lực lượng sử dụng chó nghiệp vụ cũng tham
gia bảo vệ vụ án bởi “sức nóng” trong và ngoài phòng xử.
Đi… trèo cây chuối sau khi giấu xác người
Trước đó, trong phiên sơ thẩm, bị cáo được TAND huyện Mường Chà tuyên
phạm các tội “Không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” và
“Xâm phạm thi thể”.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo khai khoảng 9h30 ngày 16/10/2018, tại khu vực
khe suối ông Kiệu thuộc bản Huổi Lóng, xã Na Sang, Tỉnh có ý định muốn quan hệ
tình dục với Hờ Thị Tùng. Nạn nhân bỏ chạy và bị ngã xuống thác đá. Mặc dù có
điều kiện nhưng Tỉnh đã không cứu giúp dẫn đến chị Tùng bị chết. Đến khoảng 17h
cùng ngày, Tỉnh đưa thi thể chị Tùng đi giấu, dìm xuống suối Nậm Mức.
Thẩm phán, Chủ tọa Sùng A Sà hỏi: “Trong lúc mọi người đi tìm nạn nhân thì
bị cáo đi đâu?”.
“Đi tìm lợn, trên đường đi bị rắn cắn nên bị cáo vào Trung tâm y tế huyện để
chữa”.
“Không phải chạy trốn hoặc chữa hàng chục vết xước trên người chứ?”.
“Im lặng”.
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“Bị cáo khai các vết xước đó là do trèo cây chuối. Trèo cây chuối trơn tuột, mà
vừa mới gây án giấu xác để phi tang, còn nghĩ gì đến trèo chuối? Bị cáo trả lời đi?”.
Bị cáo cúi mặt.
HĐXX hỏi tiếp: “Lần khai đầu tiên, bị cáo khai với CQĐT tỉnh rằng nạn nhân
“gạ tình” bị cáo, như “lắc mông, vạch áo để hở ngực, do chồng đi làm thuê ở xa nên
thèm muốn”... Nhưng sao khai với Công an Mường Chà, bị cáo nói mình gạ tình nạn
nhân nên đuổi bắt hòng quan hệ tình dục. Vậy lời khai nào đúng?”.
Bị cáo: “Lời khai thứ hai là đúng”.
Tại Tòa, ba nhân chứng Sình Thị Khoa, Vàng Thị Pàng, Hờ Thị Co lần lượt
được HĐXX yêu cầu trình bày việc có mặt gần nương Chít, nơi nạn nhân đi làm
việc, cũng là nơi xảy ra vụ án. Qua người phiên dịch và hành động của ba nhân
chứng diễn tả, cho thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân rất đáng sợ, kéo dài khoảng 20
phút thì lịm dần.
Giải thích khó hiểu của cán bộ điều tra
Trước đó, ở phiên sơ thẩm, Điều tra viên (ĐTV) Bùi Mạnh Hùng thuộc CQĐT
Công an tỉnh Điện Biên vắng mặt, nhưng tại phiên phúc thẩm ĐTV Hùng có mặt.
Luật sư (LS) Nguyễn Thị Minh Châu (Đoàn LS Bảo Châu và cộng sự, Đoàn
LS Hà Nội, bảo vệ cho phía người nhà bị hại), hỏi: “Trong hàng loạt thực nghiệm
điều tra, nguồn gốc video ông lấy ở đâu?”. ĐTV Hùng không trả lời. LS cho rằng clip
đó trong “Biên bản thực nghiệm điều tra ngày 29/11/2018” là dàn dựng dựa vào lời
khai gian dối, mâu thuẫn của bị cáo.
LS Châu hỏi tiếp: “Việc thay đổi tội danh từ Quyết định khởi tố hình sự số 01
ngày 19/11/2018 về tội “Giết người” bằng Quyết định số 58 ngày 1/12/2018 chuyển
sang tội “Không cứu giúp” và “Xâm phạm thi thể” do ai tham mưu?”. ĐTV Hùng
cho biết: “Do tôi tham mưu, đề xuất”.
LS Lê Thị Xuân (Văn phòng LS Công lý, Đoàn LS tỉnh Điện Biên, bảo vệ phía
người nhà nạn nhân), chất vấn ĐTV Hùng: “Việc dùng manơcanh nhẹ hơn rất nhiều
so với cơ thể nạn nhân nặng 55kg, thay thế cho xác nạn nhân bị chết cứng, để Tỉnh
khuân vác ra sông dìm, buộc trong điều kiện có nhiều cây cối, lau sậy, ghềnh đá, lại
lúc tối trời; là “vênh” rất nhiều với thời gian và khoảng cách như thực nghiệm hiện
trường ngày 16/11/2018”.
Chưa hết, cần phải nói thêm, khi CQĐT Công an tỉnh làm thủ tục khám nghiệm
hiện trường, theo tố cáo của người nhà nạn nhân và các nhân chứng, đã cho dân quân
đến phát quang hiện trường, xóa các dấu vết vật lộn, vết cây cỏ đổ rạp do bị cáo kéo
nạn nhân từ nương chít xuống khe suối, là nguyên nhân thay đổi hoàn toàn bản chất
vụ án.
Về phía ĐTV Hồ A Tủa thuộc CQĐT Công an huyện Mường Chà, trước đó ở
phiên sơ thẩm nói “tôi có đến nơi bị cáo khai trèo cây chuối bị ngã xem xét, chụp
nhiều ảnh, nhưng thấy Tỉnh nói đúng nên tôi bỏ hết số ảnh đó đi rồi”. Tại phiên phúc
thẩm, ĐTV Tủa nói: “ Là công an nên tôi… chụp chơi thôi”.
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Giám định viên (GĐV) Pháp y Nguyễn Quang Vinh, Phòng Kỹ thuật Hình sự
Công an tỉnh Điện Biên, tại phiên phúc thẩm thì “đính chính”: “Nguyên nhân chết
của nạn nhân là do ngạt cơ học, chứ không phải cụm từ “nghĩ nhiều đến cái chết...””.
Tòa hỏi ngạt cơ học là gì và Kết luận giám định pháp y số 67 ngày 4/12/2018
ghi “các vết thương do va đập nhẹ gây nên... Cánh tay phải có vết bầm tím; cẳng tay
trái bầm tím, tụ máu; vùng trán do vật cứng va đập mạnh gây nên”, vậy vật gì gây
nên? Ông Vinh trả lời rất khó hiểu: “Ngạt cơ học, tôi hiểu mô phổi vì không xác định
được do chết lâu trong nước... Các vết thương cũng khó xác định được. Rất khó...”.
Trong khi đó, Kết luận giám định của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ
Công an) trước đó, ngày 3/12/2018, lại nêu rõ: “Nhu mô phổi không thấy hình ảnh
tổn thương ngạt nước...”.
Hủy toàn bộ án sơ thẩm
Một chứng cứ quan trọng Tòa phúc thẩm đưa ra là Bản tự khai của ông Vàng A
Chu (bố bị cáo Tỉnh) ngày 15/1/2019 viết: “Con trai tôi giết Hờ Thị Tùng là có thật”
và “Biên bản thừa nhận Tỉnh hiếp và giết nạn nhân, mang xác đi giấu ở bờ suối Nậm
Mức” giữa các thành viên hai bên gia đình nạn nhân - bị cáo.
Tòa hỏi “ông nghĩ thế nào về lời khai, nhận tội này?” Ông Chu cho rằng “tôi
viết do gia đình nạn nhân ép buộc”. Ông Hờ A Ly (bố nạn nhân), ông Vàng A Phình
(bố chồng) và Vàng A Phong (chồng nạn nhân) thì cho rằng: “Chính vợ chồng ông
Chu và các con cái đến gia đình chúng tôi van xin, khóc lóc, tự viết và chấp nhận
mức bồi thường. Không ai ép cả”.
Sau hai ngày xét xử, đại diện VKSND tỉnh có quan điểm theo hướng án sơ
thẩm, giữ tội “không cứu giúp” với bị cáo. Tuy nhiên TAND tỉnh Điện Biên tuyên
hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra xét xử lại, vì không thu thập xác minh đầy
đủ các chứng cứ và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
Tại phiên phúc thẩm, bố chồng nạn nhân còn nêu lên nghi vấn chính Vàng A
Tỉnh từng gây án mạng với vợ cũ hồi năm 2016: “Chỉ trong 10 phút vợ cũ của Tỉnh té
đái ra quần, có vết hằn do bóp cổ, giống y như với con dâu tôi”. Ông Phình giận dữ tố
cáo: “Đối tượng này chuyên môn giết người. Đề nghị pháp luật trừng trị, không thì
đối tượng ra tù còn gây bao án mạng nữa cho dân bản”.
016. Ngọc Tuấn/ Sở Giao thông - Vận tải Điện Biên: Lợi dụng “cấp bách” phá
rừng sản xuất?// Giáo dục và thời đại số 260.- Ngày 30/10/2019 - Tr.13
Mặc dù chưa được phê duyệt dự án đầu tư công trình khắc phục hậu quả
thiên tai, bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua thị xã Mường Lay
(Điện Biên), song Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) Điện Biên đã cho doanh
nghiệp thi công, ngang nhiên phá 3.417m2 rừng để làm dự án.
“Tiền trảm hậu tấu”?
Ủy ban Nhân dân (UBND) thị xã Mường Lay vừa phát đi công văn, “tố” hành
vi bất chấp pháp luật của Sở GTVT tỉnh Điện Biên trong thực hiện dự án với lãnh đạo
UBND tỉnh này. Trong Công văn số 440/BC-UBND ngày 18/10, UBND thị xã
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Mường Lay báo cáo việc thi công công trình vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ
rừng. Theo công văn trên, từ ngày 15/10/2019, Sở GTVT triển khai thi công xây
dựng công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông (BĐGT) bước 1
năm 2019 trên tuyến Quốc lộ 12 đoạn km98+900 – Km100. Trong quá trình thực
hiện, Sở GTVT Điện Biên (đơn vị chủ đầu tư) đã không tiến hành làm thủ tục chuyển
đổi đất rừng sang đất dự án.
Qua quá trình kiểm tra, UBND thị xã Mường Lay và các phòng, ban chuyên
môn bao gồm: Hạt Kiểm lâm, Công an, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường thị
xã, UBND phường Na Lay đã tiến hành kiểm tra, đo đạc, đối chiếu với bản đồ quy
hoạch ba loại rừng thì đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản
lý giao thông Điện Biên (Cty CP.ĐTXD&QLGT) đã san lấp, chặt phá 3.417m2 rừng
sản xuất thuộc tiểu khu 824, khoảnh 4, lô 11 đã giao cho UBND phường Na Lay
quản lý và bảo vệ. Hành vi trên được xác định đã vi phạm các quy định về quản lý
bảo vệ rừng, vi phạm Luật Lâm nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân.
Không những thế, đã 3 lần cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Mường
Lay và UBND phường Na Lay tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, yêu cầu đơn
vị thi công dừng mọi hoạt động trên diện tích vi phạm. Thế nhưng, đơn vị đã thiếu
hợp tác bằng cách không kí biên bản, đồng thời vẫn triển khai thi công.
Bất lực, UBND thị xã Mường Lay đành phải đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ
đạo Sở GTVT tỉnh này hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi đất rừng sang đất dự án
theo đúng quy định của pháp luật trước khi tiếp tục thủ tục triển khai thi công.
Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, hôm 25/10, một đoàn công tác gồm đại
diện một số sở, ngành có liên quan do ông Trần Văn Thượng, Phó Giám đốc Sở
NN&PTNT Điện Biên làm trưởng đoàn đã lên thực địa kiểm tra, đánh giá mức độ sai
phạm của chủ đầu tư và nhà thầu. Sai phạm thì đã được các cơ quan chuyên môn (Hạt
Kiểm lâm thị xã, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND thị xã Mường Lay, Sở NN&PTNN,
Sở TN&MT) chỉ ra. Cơ quan chuyên môn cho rằng: Cty CP.ĐTXD&QLGT đã chặt
phá 3.417m2 rừng sản xuất thuộc tiểu khu 824, khoảnh 4, lô 11 đã vi phạm quy định
của Luật Lâm nghiệp. Ngoài ra, dự án được triển khai khi chưa có quyết định đầu tư.
Chủ đầu tư cũng chưa thực hiện các thủ tục chuyển đổi từ đất rừng sang đất dự án là
trái quy định của pháp luật.
Ông Trần Văn Thượng khẳng định: Những ý kiến của các bên liên quan tại
buổi làm việc sẽ được tổng hợp rồi báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên và chờ
quyết định từ trên(?).
Cấp bách?
Không bằng lòng với quan điểm của cơ quan chuyên môn thị xã Mường Lay và
đoàn công tác của tỉnh, đại diện Sở GTVT cho rằng: Sau khi trừ toàn bộ phần hành
lang an toàn đường bộ thì đơn vị thi công chỉ vi phạm vào 270m2 rừng với trạng thái
là các sườn núi đá, chủ yếu là cây bụi, cây lau, không có cây gỗ. Song bên phía Kiểm
lâm thì cho rằng, chính từ việc tự ý phá rừng của đơn vị này đã đánh mất hiện trạng
khu vực bị ảnh hưởng và cần phải đánh giá hiện trạng trên bản đồ vệ tinh.
Theo lý giải của Sở GTVT Điện Biên, sở dĩ phải “làm tắt” (chưa chuyển đổi
đất rừng sang đất dự án) là do công trình có tính cấp bách. Sở GTVT Điện Biên xin
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chủ trương từ Bộ GTVT và các cơ quan liên quan trực thuộc Bộ đã 3 năm nay, song
đến bây giờ mới được Bộ chấp thuận.
Trong Công văn 2477/SGTVT-KT&QLGT ban hành hôm 24/10/2019, Sở
GTVT Điện Biên đã đề nghị UBND thị xã Mường Lay phối hợp thực hiện bảo đảm
giao thông bước 1 tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua thị xã Mường Lay. Sở GTVT Điện
Biên cũng cho biết thực trạng đá lăn, đá rơi trên tuyến quốc lộ này gây nguy hiểm cho
người và phương tiện qua lại.
Sau khi báo cáo lên Bộ GTVT, Bộ GTVT đã có Công văn số 8102/BGTVTKCHT ngày 28/8/2019 về việc xử lý tình trạng đá lăn, đá rơi trên đoạn tuyến nói trên.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng có công văn về việc khắc phục hậu quả thiên tai
đảm bảo giao thông bước 1 trên Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên. Trong đó, cho phép cậy
bẩy, đào bạt giảm tải ta luy tại 4 vị trí đá lăn, đá rơi gồm: Km95+310, Km95+950;
Km96+150 (vị trí vi phạm 3.417m2 rừng sản xuất) và Km97+700.
Việc xử lý tình trạng đá lăn, đá rơi để đảm bảo an toàn cho người và phương
tiện qua lại trên tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua thị xã Mường Lay là thực sự cần thiết.
Điều này không cần phải bàn cãi.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng: Nó đã thực sự cấp bách đến mức phải triển khai
dự án theo kiểu “đã rồi” hay chưa(?) khi đây không phải là tuyến “độc đạo” để qua
thị xã Mường Lay trong trường hợp bất khả kháng? Liệu còn cấp bách không khi Sở
GTVT Điện Biên xin chủ trương từ năm 2016 mà đến mãi cuối tháng 8/2019 mới
được Bộ chấp thuận để rồi phải “làm tắt” theo kiểu bất chấp pháp luật?
017. X. Mai /2 đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp xộ khám// Báo
Công an nhân dân.- Số 5198.- Ngày 21/10/2019 - Tr.8
Hai đối tượng đó là Hồ A Chừ ( SN 1993) và Giàng Nhà Chứ (SN 1988), cùng
trú tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ngày 20/10, Phòng CSCĐ Công
an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Chừ và Chứ về hành vi mua bán trái
phép chất ma túy.
Trước đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công
an tỉnh Lào Cai có thông tin về đường dây mua, bán ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia
do các đối tượng tỉnh ngoài câu kết với đối tượng trong bản địa, vận chuyển ma túy
sang Trung Quốc tiêu thụ. Quá trình theo dõi, khoảng 16h ngày 19 -10, tại khu vực
quốc lộ 4D thuộc thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương
(Lào Cai), Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang Chứ
và Chừ khai nhận do hám lời, khoảng 3 ngày trước khi bị bắt giữ, 2 đối tượng đã gom
100 triệu đồng lên Cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên gặp và mua 8.000 viên ma
túy tổng hợp của 1 người đàn ông (quốc tịch Lào, không rõ tên tuổi). Sau khi nhận
hàng, 2 đối tượng thống nhất sẽ bán với giá từ 140 – 160 triệu đồng, số lãi sẽ chia đôi
để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khi các đối tượng vận chuyển ma túy trên đường đi tiêu
thụ thì bị phát hiện và bị bắt.
018. Hiếu Nguyễn/ Trăm dâu đổ đầu ... học sinh Học trò chịu thiệt// Báo Giáo
dục thời đại.- Số 245.- Ngày 12/10/2019 - Tr.8
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Tại Điện Biên, giáo dục mầm non, dạy học ngoại ngữ có những chỉ tiêu chưa
đạt mà một nguyên nhân quan trọng là thiếu giáo viên.
Ông Nguyễn Văn Kiên- Giám đốc Sở GD & ĐT Điện Biên – thông tin: Theo
định mức, năm học 2018 – 20149, toàn ngành còn thiếu 1.156 GV, tập trung chủ yếu
ở bậc mầm non (780 GV). Thiếu nhiều giáo viên mầm non, thiếu cơ sở vật chất nên tỉ
lệ huy động trẻ từ 3 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi ra lớp toàn tỉnh chưa đạt chỉ
tiêu kế hoạch giao (tỷ lệ này năm học 2018 -2019 là 36,2 %). Chất lượng chăm sóc,
giáo dục trẻ mầm non ở một số điểm trường vùng khó khăn còn hạn chế.
Với dạy học ngoại ngữ, năm học 2018 -2019, chương trình tiếng anh hệ 10
năm được Điện Biên mở rộng ở các cấp học. Theo đó, tổ chức dạy học tiếng anh cho
130/173 trường tiểu học (đạt 75%) so với 911/1.728 lớp (đạt 57,3%) và
22.850/38.318 học sinh (chiếm 59,6%). Cấp THCS có 58/128 trường dạy tiếng anh
hệ 10 năm (đạt 45,3%); cấp THPT có 5/33 trường học tiếng anh hệ 10 , đạt 15,15%.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Kiên cho rằng, triển khai chương trình tiếng anh
hệ 10 năm ở cấp tiểu học, THCS, THPT của địa phương vẫn chưa bảo đảm chỉ tiêu
về số lớp, số học sinh so với kế hoạch. Một số huyện vùng cao không bảo đảm tính
liên thông về dạy học cấp THCS. Nguyên nhân do thiếu giáo viên tiếng anh, đặc biệt
là GV tiếng anh cấp tiểu học .
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