Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 5/2020
001. PHẠM KIÊN/ Khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy Điện Biên phát triển// Quân
đội nhân dân.- Số 21221.- Ngày 7/5/2020 - Tr.1,3
Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, trở
thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh Việt Nam. Đã
66 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng ấy
vẫn trường tồn, là động lực, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền, lực
lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nêu cao tinh
thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, phấn đấu xây dựng Điện Biên ngày càng
vững mạnh.
Chứng tích hào hùng
Ngay những ngày đầu tháng 5 lịch sử, khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát,
các điểm di tích bắt đầu mở cửa trở lại, thì cũng là lúc, từng đoàn khách như những
đoàn quân ra trận năm nào hướng về chiến trường xưa tìm lại dấu tích hào hùng một
thời oanh liệt. Dẫu không rộn ràng, tấp nập người, xe như mọi năm, song những con
phố vẫn lặng lẽ khoác lên mình sắc màu cờ hoa rực rỡ. Sắc tím của bằng lăng, sắc đỏ
của phượng vĩ gợi nhớ về những ngày hè rực lửa cách đây 66 năm khi lá cờ quyết
chiến, quyết thắng tung bay trên nóc hầm De Castries.
Mấy hôm nay căn nhà nhỏ của cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Chấp, 89
tuổi, ở phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ thường có đồng đội, người thân ghé
thăm. Bởi đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
lịch sử (7-5), nhóm các cựu chiến sĩ Điện Biên năm xưa lại tụ họp, ôn lại chuyện cũ.
Dù sức khỏe yếu nhưng các cụ vẫn tập tễnh thăm lại trận địa, nơi từng cống hiến tuổi
xuân và thấm máu xương đồng đội đã ngã xuống.
Tháng 5, đứng từ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ phóng tầm mắt ra xa,
cánh đồng Mường Thanh trải một màu xanh ngút ngát. Những chứng tích lịch sử,
như: Ðồi A1, cầu Mường Thanh, hầm De Castries.… vẫn còn đó, hiển hiện giữa lòng
thành phố cùng chứng kiến sự đổi thay của Điện Biên. Với CCB Nguyễn Hữu Chấp,
mảnh đất Him Lam gắn bó máu thịt với ông bởi hai lẽ: Đó là nơi gắn với trận thắng
mở màn trên cứ điểm Him Lam mà ông tham gia trên cương vị Khẩu đội trưởng
Khẩu đội cối 82mm thuộc Đại đội 290, Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Đại đoàn
312 (nay là Sư đoàn 312, Quân đoàn 1); hơn nữa, Him Lam cũng là mảnh đất ông
Chấp đã tự nguyện ở lại xây dựng theo chủ trương của Đảng lúc bấy giờ.
Còn CCB Phạm Đức Cư, 90 tuổi, ở phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, thì
không quên được những ngày “máu trộn bùn non” cùng Tiểu đoàn 394 thuộc Trung
đoàn 367 pháo cao xạ, dùng sức người kéo pháo vào trận địa. Đêm 1-2-1954, ông Cư
nghe tin anh Tô Vĩnh Diện hy sinh khi đang cùng đồng đội cố gắng cứu khẩu pháo bị
đứt dây tời. Giây phút cuối cùng, anh Tô Vĩnh Diện vẫn hỏi: “Pháo có sao không?”.
Nhớ về đồng đội đã ngã xuống, ông Cư lại bùi ngùi xúc động.
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Dẫn chúng tôi thăm ngọn đồi A1, chị Nguyễn Linh Hồng, hướng dẫn viên du
lịch thuộc Ban quản lý Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ cho biết: “Chúng tôi lớn
lên khi chiến tranh đã lùi xa, nhưng qua sử sách và những di tích chiến trường xưa
càng thêm thấu hiểu sự hy sinh, kiên cường của các thế hệ đi trước. Có cuộc sống hòa
bình hôm nay, chúng tôi càng ý thức hơn tinh thần Điện Biên Phủ và nguyện sống
sao cho xứng đáng với sự hy sinh đó”.
Trên đường đổi mới
66 năm qua đi, Điện Biên đã và đang vươn lên trở thành điểm sáng về phát
triển kinh tế-xã hội. Với những nhân chứng lịch sử trải qua cuộc chiến, đó là một giấc
mơ có thật. Bởi từ một mảnh đất bị tàn phá nặng nề, đồng ruộng bị cày xới với ngổn
ngang bom đạn, vậy mà hôm nay, nhà tầng mọc lên san sát, đường sá to đẹp, sân bay
quân sự năm nào nay đã được nâng cấp thành sân bay thương mại hiện đại...
Trong lần trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên
Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định: Trong điều kiện thuận lợi
và khó khăn đan xen, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, nỗ
lực, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và đạt những kết quả quan
trọng. Nổi bật là, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng tổng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,2%; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán; vốn đầu
tư từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng cao; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,11%...
Mới đây, tôi có chuyến công tác về huyện Mường Nhé, đúng thời điểm tỉnh
Điện Biên phối hợp cùng Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ để bàn giao hơn 1.000 ngôi
nhà cho các hộ dân. Với dân bản Mường Nhé thì đây là bước tiến lớn, có nhà ở kiên
cố, người dân yên tâm ổn định cuộc sống, thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước.
Không chỉ ở huyện Mường Nhé mà đến nhiều địa bàn khác như: Tủa Chùa, Nậm Pồ,
Mường Chà..., chúng tôi cũng thấy rõ bộ mặt nông thôn mới đang đổi thay, với hệ
thống điện, đường, trường, trạm được phủ kín tới các xã, nhiều mô hình kinh tế giúp
dân đang được triển khai. Có được thành công này là nhờ tỉnh Điện Biên đã tập trung
chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới, chương trình giảm nghèo bền vững.
Theo Đại tá Ngô Quang Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên: Năm
2019, lĩnh vực quốc phòng, an ninh (QPAN), trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên
giới quốc gia trên địa bàn Điện Biên được giữ vững và ổn định. Cấp ủy, chính quyền
các cấp tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt
chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân
vững chắc. Tỉnh coi trọng xây dựng, củng cố thế trận QPAN ở các vùng trọng điểm,
vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; nâng cao tiềm lực, sức mạnh của KVPT. Lực
lượng quân sự, biên phòng, công an đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực
hiện nhiệm vụ. Năm 2019, các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập
chiến đấu phòng thủ cấp xã đều được tổ chức theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất
lượng tốt.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, là năm
cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội tỉnh Điện Biên 5 năm 2016-2020 và là năm tổ chức đại hội đảng các
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cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Bởi vậy, các cấp, các ngành trong hệ thống chính
trị xác định quyết tâm, huy động mọi nguồn lực, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế,
tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động, sử dụng hiệu quả các
nguồn lực đầu tư; tạo chuyển biến tích cực về văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu quả thực
hiện giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh
cũng phấn đấu tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QPAN, trật tự, an toàn xã
hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.
Kế thừa, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, với sự nỗ lực phấn đấu
của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng rằng Điện Biên
sẽ vượt mọi khó khăn, vững bước đi lên, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.
Năm 2019, GRDP bình quân đầu người của tỉnh Điện Biên (theo giá hiện
hành) ước đạt 29,7 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,14% so với
năm 2018; đón 845.000 lượt khách du lịch với tổng thu hơn 1.366 tỷ đồng, tăng
18,3% so với năm 2018. Tỉnh bước đầu hình thành mô hình trồng cây ăn quả trên đất
dốc, tăng thêm 6 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, mô hình cánh đồng mẫu lớn
được mở rộng trên diện tích 189ha; giải quyết việc làm mới cho gần 10.000 lao động
(đạt 110,23% kế hoạch), tuyển mới và đào tạo nghề cho 8.000 người...
002. TRƯỜNG DŨNG - ĐỨC HẠNH/ Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác
phòng, chống dịch covid-19 các đơn vị// Quân khu 2.- Số 1087 kỳ 1.- Tháng
5/2020 - Tr.2
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu vừa kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ
và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 82, Đoàn KT-QP 379, 326
và Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Sơn La.
Tại trung đoàn 82, đồng chí tư lệnh Quân khu biểu dương tinh thần cố gắng của
cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn; đồng thời yêu cầu đơn vị cần tập trung chỉ đạo tốt công
tác huấn luyện; kịp thời biểu dương kế hoạch huấn luyện khoa học có chất lượng, bảo
đảm tăng sức bền, tính cơ động, trình độ kỹ thuật chiến thuật, bản lĩnh chiến đấu của
bộ đội; đồng thời cần có kế hoạch bảo đảm, tạo nguồn lương thực, thực phẩm trong
điều kiện dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp; làm tốt công tác chuẩn bị cho
đại hội Đảng các cấp.
Tại Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, sau khi kiểm tra một số đơn vị trực thuộc và
nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ đầu năm đến nay,
đồng chí Tư lệnh Quân khu đánh giá cao công tác tham mưu của Bộ CHQS đối với
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng
toàn dân vững chắc. Tư lệnh Quân khu yêu cầu Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp
tục phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ chủ trì trong nắm bắt
kịp thời diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; trước mắt làm tốt công tác
chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Quân sự các cấp; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ,
phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, giữ vững ANCT địa
bàn và tuyến biên giới; sẵn sàng mở rộng khu cách ly phòng, chống Covid- 19 bảo
đảm khi có Việt kiều về địa bàn tỉnh.
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Tại Đoàn KT- QP 379: Tham gia kiểm tra cùng đoàn có đồng chí Lò Văn Tiến,
phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
Từ đầu năm đến nay, Đoàn KT- QP 379 đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được
giao, đặc biệt là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và triển khai hiệu quả các dự án phát
triển kinh tế được giao; tích cực hỗ trợ 100 hộ dân cùng các mô hình chăn nuôi, trồng
trọt, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp theo Dự án Nhân rộng mô hình
giảm nghèo; phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc ANCT, TTATXH địa bàn
đảm nhiệm. Trước tình hình phức tạp của dịch Covid- 19, với phương châm “ Chống
dịch như chống giặc”, Đoàn đã chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tổ
chức khu cách ly của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
003. MẠNH TƯỜNG - CHÂU TÚ ANH/ Huấn luyện giỏi mừng ngày chiến
thắng// Quân đội nhân dân.- Số 21221, ngày 7/5/2020 - Tr.3
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Trung đoàn 174, Sư đoàn 316
(Quân khu 2) là đơn vị đặt quả bộc phá nghìn cân dưới lòng Đồi A1, tạo nên
“tiếng sấm Điện Biên Phủ”, góp phần cho chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn
động địa cầu”. Chúng tôi vừa có dịp trở lại Trung đoàn 174, được chứng kiến
không khí huấn luyện, thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm
Chiến thắng Điện Biên Phủ của cán bộ, chiến sĩ.
Tiếp chúng tôi, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trung đoàn trưởng cho biết, thời
gian này, đơn vị đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm,
sẵn sàng chiến đấu cao; giành thành tích cao trong từng nội dung, khoa mục huấn luyện
để chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Chúng tôi xuống Tiểu đoàn 1, đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) đang tổ
chức kiểm tra bắn tổng hợp bằng đạn thật. Theo danh sách bắn do thư ký trường bắn
đọc trước phân đội, Binh nhì Lý Văn Thành, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, cùng 7 chiến sĩ
khác sẽ bắn ở loạt đầu tiên. Thành tranh thủ tâm sự: “Được cán bộ đơn vị huấn luyện
rất kỹ từng tư thế, động tác bắn, bài bắn tổng hợp hôm nay tôi quyết tâm giành điểm
giỏi”. Theo Trung úy Văn Đăng Tú, Phó đại đội trưởng Đại đội 1, trước khi bắn đạn
thật, CSM được huấn luyện thuần thục động tác giương súng, lấy đường ngắm, điểm
ngắm, ngắm bắn, bóp cò. Quá trình huấn luyện và tổ chức luyện tập, cán bộ đơn vị
thường xuyên chia nhỏ, tập nhiều, huấn luyện, luyện tập thuần thục từng phân đoạn
và kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa từng cử động, động tác nên CSM phần lớn đều rất tự
tin trong bài bắn tổng hợp này.
Quan sát ở các vị trí, chúng tôi thấy CSM nhận, lắp đạn, di chuyển nhịp nhàng
và đặc biệt là thực hành bắn rất tự tin, chuẩn xác. Vừa hoàn thành bài kiểm tra ở bệ
bắn số 2, được thư ký trường bắn thông báo đạt kết quả giỏi, Binh nhì Nguyễn Thanh
Sơn (Tiểu đội 1, Trung đội 4, Đại đội 2) rất phấn khởi: “Khi bắn, tôi trung thành với
đường ngắm, điểm ngắm, chắt chiu từng viên đạn và vận dụng kinh nghiệm từ các bài
bắn phân đoạn để giành điểm cao”.
Sau khi kết thúc 4 loạt bắn đầu, thấy nhiều chiến sĩ giành điểm khá, giỏi, nhưng
vẫn còn trường hợp kết quả chưa cao, Thiếu tá Đào Công Thắng, Tiểu đoàn trưởng
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Tiểu đoàn 1 tổ chức rút kinh nghiệm ngay cho phân đội. Anh yêu cầu cán bộ dẫn bắn
phải kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh từng động tác cho bộ đội. Đối với chiến sĩ, anh
nhấn mạnh, cần trung thành với những gì đã học, bình tĩnh, từ từ bóp cò tăng dần đều,
kết thúc phát bắn đúng thời cơ. Anh còn giao nhiệm vụ cho những chiến sĩ có kết quả
bắn giỏi phổ biến ngay kinh nghiệm bắn cho đồng đội. Sau khi rút kinh nghiệm, kết
quả bắn các loạt sau của tiểu đoàn cao hơn hẳn. Thiếu tá Đào Công Thắng cho biết:
“Tâm lý chung của CSM khi thực hiện bài bắn tổng hợp ở cả 3 tư thế là thường lo lắng,
hồi hộp. Từ kết quả bắn hôm nay, đơn vị sẽ tiến hành phân loại để có biện pháp huấn
luyện bổ sung; đồng thời tăng cường rèn thể lực, giúp bộ đội luôn có sức khoẻ dẻo dai.
Chúng tôi phấn đấu kiểm tra 3 tiếng nổ đạt kết quả cao nhất, lập thành tích chào mừng
ngày giải phóng Điện Biên Phủ (7-5), xứng đáng với truyền thống của đơn vị được
giao nhiệm vụ đặt quả bộc phá nghìn cân trong lòng Đồi A1 năm xưa”.
004. Đại tá NGUYỄN VĂN HUÂN/ Đoàn KT-QP 379 chung sức xây dựng Khu
KT-QP Mường Chà vững mạnh// Quân khu 2.- Số 1087 kỳ 1.- Tháng 5 - Tr.8
Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ
Tư lệnh Quân khu; sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị đóng quân trên địa
bàn, sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các
địa phương, Đảng ủy Đoàn KT-QP 379 đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao. Góp phần quan trọng trong củng cố quốc phòng, an ninh và phát
triển kinh tế Khu KT-QP Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Khu KT-QP Mường Chà bao gồm 3 huyện thuộc tỉnh Điện Biên (Mường Chà,
Nậm Pồ, Mường Nhé) và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có 28 xã, 278 bản, trong đó
có 18 xã giáp biên giới, với 16 dân tộc cùng chung sống. Là các huyện nghèo, còn
nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế, an sinh
xã hội cần nhiều nhưng nguồn lực đảm bảo còn rất hạn hẹp; các thế lực thù địch, phản
động thường xuyên móc nối lôi kéo, tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, tình
hình vượt biên trái phép, di dịch cư tự do, buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép
chất ma túy, vũ khí, vi phạm quy chế biên giới, khiếu kiện, chấp hành pháp luật, các tai
tệ nạn diễn biến phức tạp, thiên tai hỏa hoạn, dịch bệnh diễn biến bất thường… Nhưng
với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, mỗi cán bộ, đảng viên Đoàn KT-QP 379 đã
khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã có nhiều chủ trương, giải
pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, trong đó tập trung vào một số
nhiệm vụ trọng tâm đó là: Huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thực
hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội và công tác vận động quần chúng. Chủ động
chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, kịp thời tham gia khắc phục hậu quả thiên tai,
cứu hộ, cứu nạn xảy ra trên địa bàn được nhân dân các địa phương đánh giá cao. Phối
hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội, nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo không để các thế lực thù địch
lợi dụng chống phá.
Với tất cả tấm lòng, trách nhiệm và trái tim người lính, Đoàn KT-QP 379 luôn
kiên trì, gần dân bám bản, thực hiện “ba bám, bốn cùng, năm có” với nhân dân. Qua
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đó đã làm thay đổi tư duy nếp nghĩ, xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu đã kìm hãm đồng bào
nơi này từ bao đời. Đến nay công tác quốc phòng an ninh và vành đai biên giới được
bảo toàn; nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân thiết, giúp đỡ nhau cùng
phát triển; 100% các xã đã có điện lưới và đường ô tô vào đến trung tâm, đời sống
của người dân thay da đổi thịt từng ngày.
Từ năm 2015 đến nay, Đoàn đã giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lựa
chọn nguồn bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng được 60 quần chúng ưu tú; củng cố,
kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động được trên 90 lượt chi bộ (đến nay, 261 thôn,
bản trên địa bàn đã có chi bộ Đảng); cử 760 lượt tổ/2.120 lượt cán bộ xuống bản, làm
công tác tuyên truyền vận động nhân dân được 1.298 buổi; giúp nhân dân trên địa bàn
4.045 công lao động, làm 75km đường giao thông nông thôn, 43km kênh mương,
thủy lợi; trồng rừng, khai hoang, phục hóa 5 ha; sửa chữa, làm mới 28 nhà, 8 cầu gỗ,
bê tông; sửa chữa 27 phòng học; vận động 239 học sinh trở lại trường; hỗ trợ xây 4
nhà đồng đội trị giá 160 triệu đồng.
Với quan điểm tất cả hướng về cơ sở, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã
phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Đội sản xuất, từ đó giao quản lý địa bàn,
hộ gia đình cho từng cán bộ, nhân viên đến từng nhà, rà từng người. Mỗi năm 1 Đội
sản xuất có trách nhiệm giúp đỡ từ 2-3 gia đình thuộc diện hộ nghèo phát triển kinh
tế, đảm bảo ổn định phát triển bền vững. Bằng nguồn quỹ vốn của đơn vị cùng với
công sức của bộ đội, đã xây dựng thành công và nhân rộng nhiều dự án, mô hình
chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả kinh tế cao, được ứng dụng rộng rãi. Hiện nay, đơn
vị đang phối hợp với các địa phương triển khai 5 mô hình (trồng lúa lai, ngô lai,
khoai tây, đỗ tương cao sản, mắc ca) và mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, với tổng
số 217 hộ gia đình/1.165 nhân khẩu tham gia. Đặc biệt, Đoàn tích cực triển khai dự
án trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên nước và giữ gìn môi trường sinh thái.
Đến nay, Đoàn đã chăm sóc trên 17ha, bảo vệ an toàn hơn 298ha rừng đầu nguồn.
Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có
hiệu quả 5 hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Cụm bản Ma
Thì Hồ (giai đoạn 1); dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 với
số vốn 2,1 tỷ đồng đã triển khai hỗ trợ cho 217 hộ nghèo của 5 xã thuộc 2 huyện
Mường Nhé và Nậm Pồ; triển khai thực hiện Quyết định 79 của Thủ tướng Chính phủ
về sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh
huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; tổ chức vận động, di chuyển các hộ dân về 3
điểm bản Mường Toong 6,7,8 đạt 93,9% kế hoạch; các dự án đã triển khai có hiệu
quả thiết thực, góp phần hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo,
thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tăng cường bảo đảm
ANCT-TTATXH trên địa bàn đóng quân.
005. Để bà con thêm yêu quê hương, bản làng, góp phần bảo đảm quốc phòng
Trích nguồn báo Công an nhân dân// Số 5396.- Ngày 6/5/2020 - Tr.1,3
Phỏng vấn Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công
an về chủ trương , hỗ trợ , xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo ở
Mường Nhé Điện Biên.
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Như Báo CAND đã thông tin, nhằm phát huy truyền thống quý báu “lá lành
đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo
bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị
bỏ lại phía sau”, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp với Tỉnh ủy,
UBND tỉnh Điện Biên thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các
hộ dân nghèo tại huyện Mường Nhé.
Thực hiện chủ trương này, thời gian qua, Công an tỉnh Điện Biên đã tích cực
phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an tham mưu cho Tỉnh ủy Điện
Biên ban hành Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 4/10/2019 về chủ trương hỗ trợ làm nhà
cho hộ nghèo ở Mường Nhé với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm
nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”. Đồng thời, Công an
tỉnh Điện Biên phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Bộ và chính quyền địa
phương, tích cực triển khai chủ trương hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho bà con huyện vùng
cao, vùng sâu Mường Nhé.
Những ngày qua, phóng viên Báo CAND, Truyền hình ANTV đã có chuyến đi
thực tế, ghi nhận công tác xây dựng, sữa chữa nhà ở tại địa bàn, những đổi thay tại
các bản vùng cao Mường Nhé sau khi có nhà ở mới cũng như tâm lý phấn chấn, tin
tưởng của bà con Mường Nhé với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an...
Nhân dịp này, phóng viên Báo CAND, có cuộc phỏng vấn Đại tướng Tô Lâm,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an
về chủ trương đậm tính nhân văn, nhân ái nói trên.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn trao nhà tặng
hộ dân nghèo ở Mường Nhé.
- Thưa Bộ trưởng, chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân
nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bước đầu đã đạt kết quả rất tích cực,
thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Xin Bộ trưởng cho biết rõ hơn về chủ trương này?
Bộ trưởng Tô Lâm: Lực lượng Công an trong quá trình triển khai công tác
của mình luôn luôn nhận được sự thương yêu giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, đặc
biệt là nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng có đông đồng bào
dân tộc, đều được đồng bào, nhân dân ủng hộ. Trong quá trình triển khai công tác
đảm bảo an ninh, giữ gìn an ninh trật tự thì lực lượng CAND cũng nhận được sự giúp
đỡ rất tận tình của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt ở các vùng tình hình an ninh, trật
tự có những vấn đề phức tạp như vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số. Chính được sự hỗ trợ của nhân dân đã mang lại kết quả rất tốt đẹp
trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Trong quá trình triển khai công tác, lực lượng
CAND bằng các biện pháp khác nhau cùng chia sẻ với những khó khăn của đồng bào
vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.
Đảng ủy Công an Trung ương có kế hoạch thống nhất với các ban thường vụ
tỉnh ủy, đặc biệt là các tỉnh biên giới, tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, thống
nhất các chủ trương làm sao vừa phát động được phong trào quần chúng bảo vệ an
ninh Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực để ổn định, nâng cao đời sống vật chất,
văn hóa cho nhân dân. Giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc
phòng, an ninh luôn luôn có một mối quan hệ rất chặt chẽ.
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- Việc lựa chọn thực hiện bước đầu tại huyện Mường Nhé có ý nghĩa như thế
nào trong triển khai chủ trương chung của Bộ, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Tô Lâm: Mường Nhé là một trong những địa bàn còn nhiều khó
khăn về kinh tế, xã hội, văn hóa, đồng thời là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an
ninh. Do đó, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phải luôn luôn gắn liền với phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, phát
huy sức mạnh quần chúng nhân dân trong bảo vệ quốc phòng, an ninh tại địa bàn.
Xuất phát từ những yêu cầu đó, chúng tôi là một trong những lực lượng gắn bó với
nhân dân nên rất hiểu, chia sẻ với khó khăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc
biệt là vùng miền núi, biên giới như Mường Nhé.
Chúng tôi đã gắn bó nhiều năm với vùng đồng bào dân tộc miền núi, trong đó
có những huyện như Mường Nhé, Mường Tè, Nậm Pồ và nhiều huyện khác nữa nên
rất chia sẻ, thông cảm với khó khăn của đồng bào. Chúng tôi vừa phát động phong
trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được nhân dân tham gia tích cực,
hiệu quả vào cuộc đấu tranh đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội,
đồng thời phối hợp cùng với các địa phương, các ngành để góp phần nâng cao đời
sống của nhân dân.
Theo báo cáo của nhiều địa phương thì mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp ủy
Đảng, chính quyền đã quan tâm rất nhiều đến đồng bào các dân tộc ở miền núi, nhưng
thực tế đời sống đồng bào vẫn còn khó khăn. Theo đánh giá của chúng tôi thì Mường
Nhé là một điểm khó khăn nhất trong tất cả những vùng khó khăn. Chúng tôi cũng bàn
với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thường vụ huyện ủy Mường Nhé có
những cách làm để từng bước đưa Mường Nhé bừng sáng lên, đời sống của người dân
được cải thiện rõ rệt, từ đó góp phần củng cố quốc phòng, an ninh tại địa bàn.
- Thưa Bộ trưởng, những năm qua, đi cùng những khó khăn của đồng bào vùng
cao là tình trạng di canh, di cư, ảnh hưởng tới đời sống và vấn đề quốc phòng, an
ninh. Những ngày qua, khi phóng viên đi thực tế, trao đổi với bà con đều cảm nhận
sự phấn chấn của đồng bào khi có được căn nhà ổn định, với ý nghĩa rất quan trọng
là “an cư mới lạc nghiệp”...
Bộ trưởng Tô Lâm: Cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhiều tỉnh thành, nhiều
ban ngành, sự nỗ lực của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã đóng góp và bước
đầu xây dựng tại Mường Nhé gần 1.300 căn nhà, gồm sửa chữa và làm mới để đảm
bảo những người nghèo, những người chưa có nhà ở tại huyện Mường Nhé có nhà ở,
từng bước ổn định cuộc sống, không phải di cư tự do. Qua đó, để bà con yêu quê
hương mình, làng xóm mình, bản mình, góp phần vào công tác bảo đảm an ninh,
quốc phòng tại địa phương.
Việc thực hiện chủ trương trên, chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của Ngân
hàng Nhà nước, của các tổ chức ngân hàng, đóng góp cùng với các cơ quan, ban
ngành tỉnh Điện Biên nhân dịp chào mừng kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tới
nay, cơ bản hoàn thành số lượng xây dựng nhà ở cho bà con, làm cơ sở để giúp bà
con thoát nghèo. Vùng đồng bào dân tộc cần nhất là nhà ở cố định, có một bể nước,
một đôi trâu, đôi bò thì có thể đã xóa được đói nghèo. Những kết quả đạt được nói
trên cũng góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ của huyện Mường Nhé cũng như
tỉnh Điện Biên trong dịp này.
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- Ngoài Mường Nhé, chủ trương này tới đây sẽ được triển khai mở rộng như
thế nào tới các huyện nghèo khác trong cả nước, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Tô Lâm: Trên cơ sở làm tốt ở Mường Nhé, chúng tôi sẽ tiếp tục
triển khai ở các huyện nghèo khác. Toàn quốc hiện nay có 61 huyện nghèo, chúng ta
sẽ có những cách làm cụ thể để xóa dần khoảng cách giàu nghèo và nâng cao đời
sống cho đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, vùng miền núi để góp
phần củng cố an ninh, trật tự ở những địa bàn này.
Sau khi rút kinh nghiệm hoàn thành chương trình tại Mường Nhé, chúng tôi sẽ
cùng với cấp ủy các địa phương, trong số 61 huyện nghèo này thì trước mắt sẽ tập
trung giải quyết làm tốt tại một số huyện như Mường Tè (Lai Châu), Vân Hồ (Sơn
La), Nậm Pồ (Điện Biên)... Trên cơ sở triển khai ở những huyện khó khăn đó, chúng
tôi sẽ tổng hợp lại để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để
đánh giá một cách toàn diện hơn, từ đó kêu gọi sự tham gia của các cấp, các ngành,
địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp để cùng tháo gỡ
khó khăn cho các địa phương còn lại.
- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
006. Tiếp tục lan tỏa chương trình làm nhà cho hộ nghèo của BCA ở các địa bàn
khó khăn// Công an nhân dân.- Số 5401.- Ngày 11/5/2020 - Tr.1,3
Sau thành công của việc thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà mới, sửa chữa,
cải tạo nhà cho gần 1.200 hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện biên giới cực Tây
Tổ quốc Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định tại Hội nghị
Tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện
Mường Nhé và triển khai tại huyện Nậm Pồ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công
an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai chương trình này
ở các địa bàn khó khăn khác như huyện Nậm Pồ (Điện Biên); huyện Mường Tè (Lai
Châu), huyện Vân Hồ (Sơn La)…
Đúng dịp kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2020), gần 1.200
ngôi nhà nhân ái được xây mới, sửa chữa ở một trong những địa bàn khó khăn bậc
nhất cả nước là huyện Mường Nhé đã góp phần lan tỏa, phát huy truyền thống quý
báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo
- Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Tại Hội nghị Tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở
cho các hộ nghèo huyện Mường Nhé; triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ
nghèo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên do Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp Đảng ủy Công
an Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt
Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ngày 7-5, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn
mạnh rằng, đây là sự kiện rất có ý nghĩa với người nghèo, nhất là người nghèo ở miền
núi, ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trước đó, từ cuối năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối
hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa
9

chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện Mường Nhé. Thực hiện chủ trương đúng
đắn, hợp “lòng dân, ý Đảng” này, Công an tỉnh Điện Biên đã tích cực phối hợp với
các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; tham mưu cho Tỉnh ủy Điện Biên ban hành
Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 4/10/2019 về chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo ở
Mường Nhé với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc
“Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”.
Công an tỉnh Điện Biên - đơn vị Thường trực cũng đã phát huy vai trò nòng
cốt, tiên phong, nhất là giai đoạn nước rút trước ngày 7/5, đã huy động hàng trăm
CBCS và hơn 260 sinh viên thực tập từ Học viện An ninh nhân dân khắc phục mọi
khó khăn “vượt nắng thắng mưa”, huy động lực lượng, phương tiện, xây nhà, sửa nhà
cho 112 hộ nghèo theo chỉ tiêu được giao; ngoài ra, còn phối hợp với cấp ủy, chính
quyền các xã, các sở, ngành, đơn vị được giao xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ
nghèo ở 11 xã của huyện Mường Nhé.
Ngay sau khi có chủ trương nêu trên của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ
Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã cùng
các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một số
ngân hàng thương mại… đến thăm, làm việc, trực tiếp kiểm tra thực tế việc thực hiện
hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé.
Bộ Công an đã phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam kêu gọi, vận động xã hội hóa để thực hiện xây dựng, sửa chữa
nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, từng bước giúp đồng bào ổn định
cuộc sống “an cư lạc nghiệp”, góp phần xây dựng Mường Nhé thành "điểm sáng" cả
về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, trở thành "phên dậu", "thành trì" bảo vệ
vững chắc biên cương, chủ quyền biên giới quốc gia khu vực phía Tây Bắc Tổ quốc.
Theo đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện chủ trương của
Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về hỗ trợ làm nhà cho hộ
nghèo huyện Mường Nhé, “làm cho Mường Nhé sáng lên” cả về kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo toàn
hệ thống chính trị vào cuộc để việc hỗ trợ làm nhà thực sự đạt mục tiêu, ý nghĩa
chính trị đề ra… Trong đó, chỉ đạo UBND tỉnh ra quyết định phân công cho 36 cơ
quan, đơn vị (24 sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; UBND huyện và UBND 11
xã thuộc huyện Mường Nhé) trực tiếp tham gia hỗ trợ làm nhà cho gần 1.200 hộ
nghèo. Nhân dân tại các địa bàn được hỗ trợ đã rất vui mừng, phấn khởi, tích cực
tham gia vào việc thi công và chủ động đổi công vận chuyển nguyên, vật liệu để việc
làm nhà…
Để góp phần quan trọng vào thành công nêu trên, khắc phục khó khăn về thời
tiết, giao thông đi lại, các cơ quan, đơn vị được giao đã tổ chức 122 buổi họp dân với
hơn 6.200 lượt người tham dự; cấp phát gần 1.200 tờ rơi để tuyên truyền cho nhân
dân nắm, hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và cấp ủy, chính
quyền tỉnh Điện Biên về xóa đói giảm nghèo, trong đó việc triển khai hỗ trợ làm nhà
cho người nghèo là để nhân dân ổn định cuộc sống, "không để ai bị bỏ lại phía sau".
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Đồng thời, tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ, đây là một hình thức hỗ trợ từ
nguồn vốn xã hội hóa để làm nhà cho hộ nghèo hiện chưa có, hoặc đã có nhà ở nhưng
nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ theo phương châm "Nhà nước hỗ
trợ - Nhân dân làm nhà", "Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà"...
Được biết, những năm qua, Điện Biên - địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an
ninh đã được Đảng, Chính phủ, Quốc hội quan tâm, đầu tư nhiều chương trình, dự
án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Cùng với sự nỗ lực của các cấp
ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế tiếp tục tăng
trưởng và phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; giảm nghèo, an
sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, đời sống của nhân dân từng bước được nâng
lên; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo… Tuy nhiên, vì nhiều lý
do, Điện Biên vẫn là một trong những tỉnh nghèo trong cả nước. Tính đến hết năm
2019, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 42,82%; trong đó 6 huyện: Mường Nhé,
Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Tuần Giáo có tỷ lệ hộ nghèo và
cận nghèo trên 50%. Đời sống của một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số còn
gặp nhiều khó khăn…
Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Tô Lâm rất trăn trở khi
trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ dân hiện đang sống trong các căn nhà tạm bằng tranh
tre, vách nứa, dột nát, cuộc sống tạm bợ hết sức khó khăn, rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp làm
nhà để ổn định cuộc sống… Người đứng đầu ngành Công an bày tỏ mong muốn, các cơ
quan, ban, ngành và các doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương tiếp tục chung tay ủng
hộ về vật chất và tinh thần để lực lượng CAND cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực
hiện mạnh mẽ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp giảm
nghèo bền vững tại các địa phương trên cả nước nói chung và xây dựng, sửa chữa nhà cho
các hộ nghèo, xây dựng trường học trên địa bàn các huyện của tỉnh Điện Biên nói riêng…
Cũng theo lời Bộ trưởng Tô Lâm, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc triển khai
chương trình ở huyện Mường Nhé, Bộ Công an sẽ tổng hợp lại báo cáo Chính phủ để
có những chương trình cụ thể. Bộ Công an sẽ cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam và một số cơ quan đánh giá một cách toàn diện hơn về chương trình, từ đó kêu
gọi các cấp, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng
góp để cùng tháo gỡ khó khăn cho các địa phương còn lại…
Tin tưởng rằng, từ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an
Trung ương, Bộ Công an, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, huy
động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự ủng hộ của nhân dân ở các địa
bàn khó khăn, đặc biệt là sự ủng hộ vật chất, tinh thần của các doanh nghiệp, đơn vị…
và với niềm vinh dự, quyết tâm, trách nhiệm cao của lực lượng CAND, chủ trương hỗ
trợ làm nhà mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo và các gia đình chính sách sẽ thực sự đi
vào cuộc sống, lan tỏa hiệu quả ở nhiều địa phương còn khó khăn trên cả nước.
Qua đó, góp phần giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo bền vững, để đồng
bào các dân tộc bám đất, bám bản, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống,
củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước và thêm tin yêu lực lượng CAND - những người luôn gần dân, trọng
dân, vì nhân dân phục vụ.
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007. Tháng 5 trên mảnh đất Điện Biên lịch sử// Trích nguồn báo Công an nhân
dân.- Số 5398.- Ngày 8/5/2020 - Tr.3
Những ngày tháng 5 lịch sử, vượt qua quãng đường đèo dốc hàng trăm km
từ Thủ đô Hà Nội về với mảnh đất “Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam - Hoa
mơ lại trắng, vườn cam lại vàng…”, chúng tôi cảm nhận rõ nét những đổi thay ở
TP Điện Biên Phủ. Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng bào
các dân tộc tỉnh Điện Biên đã bắt đầu trở lại với nhịp sống bình thường. Khách
đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích lịch sử chiến trường Điện
Biên Phủ có thể tản bộ ngắm những hàng phượng vĩ, bằng lăng khoe sắc trên
các tuyến phố rực rỡ cờ hoa ban ngày, ban đêm đi dạo trong không khí dịu mát,
hàng quán ăn đêm đã phục vụ khách trở lại. Trong sự bình yên về ANTT này có
đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên.
Lan tỏa niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử
Trong cái nắng như đổ lửa ở lòng chảo Điện Biên, chiều 5/5, Đoàn CBCS Cục
Truyền thông CAND do Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng làm Trưởng Đoàn đã có
mặt tại TP Điện Biên Phủ. Cũng như rất nhiều đoàn khách khác khi đến làm việc, tham
quan tại mảnh đất lịch sử này, địa điểm đầu tiên đoàn công tác có mặt chính là đến dâng
hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc gia A1.
Mỗi người muốn tự tay thắp nén hương thơm trên phần mộ các liệt sỹ, bày tỏ
lòng biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ,
tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân
dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc đã và sẽ mãi lan tỏa
trên mảnh đất lịch sử này.
Cùng với Đoàn của Cục Truyền thông CAND, những ngày đầu tháng 5 lịch sử,
chúng tôi đã gặp nhiều đoàn du khách đến tham quan tại các điểm di tích Đồi A1, Sở
chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, Hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ,
Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ… Thật xúc động khi bắt gặp hình ảnh các đoàn
du khách là các cựu chiến binh chân đi không còn nhanh nữa, tuổi đã cao, sức đã yếu
nhưng vẫn gắng quay trở lại chiến trường xưa. Họ cùng nhau ôn lại truyền thống về
chiến thắng Điện Biên Phủ, hát vang những ca khúc hoành tráng về giải phóng Điện
Biên, tình ca Tây Bắc… Chúng tôi thực sự cảm động khi chứng kiến những cuộc gặp
gỡ đặc biệt này, bởi trong câu chuyện của họ luôn lan tỏa niềm xúc động tự hào,
những câu chuyện góp nhặt nhớ nhớ quên quên, những cái ôm, cái bắt tay rất chặt
trong rưng rưng nước mắt…
Theo thống kê từ Ban Quản lý di tích Điện Biên Phủ, tính riêng trong 4 ngày
nghỉ lễ (30/4 – 3/5), các điểm di tích thuộc Quần thể di tích chiến trường Điện Biên
Phủ đã đón tiếp hơn 3.160 lượt khách tham quan; trong đó chủ yếu là khách Việt
Nam, lượng khách này chỉ bằng 15% so với cùng kỳ các năm trước. Trước đó, thực
hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Điện Biên, dù đang cao điểm
mùa du lịch nhưng các điểm di tích đều đóng cửa. Điện Biên Phủ mở cửa đón khách
du lịch trở lại từ ngày 27/4, mặc dù lượng khách tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ nhưng
Ban Quản lý di tích Ðiện Biên Phủ đã có sự chủ động chuẩn bị từ trước bảo đảm
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công tác đón tiếp thân thiện, mến khách, an toàn trong phòng chống dịch COVID19. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái,
việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho du khách cũng được chủ kinh doanh đặt lên
hàng đầu để phục vụ du khách được tốt hơn…
Đảm bảo an ninh, trật tự để Điện Biên phát triển giàu đẹp
Dạo quanh một vòng lòng chảo Điện Biên, nơi chiến trường xưa giờ đã phát
triển, trở thành một thành phố sầm uất với nhiều cơ sở kinh doanh siêu thị, khách sạn,
nhà hàng và các khu du lịch sinh thái… Được biết, để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề
ra trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra
những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội,
an ninh quốc phòng và xây dựng đảng. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc
tỉnh Điện Biên luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách
thức, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đến nay, các mục tiêu cùng 18
nhóm chỉ tiêu chủ yếu ước đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra; so với các tỉnh
trong vùng đều đạt ở mức khá, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIII đề ra: "phấn đấu xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong
vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Trong kết quả đó có sự đóng góp tích cực, vai
trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên.
Tính riêng trong quý I-2020, trong công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã
hội, các lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã góp phần kiềm chế và từng bước đẩy
lùi hoạt động của tội phạm; đã điều tra làm rõ 37/41 vụ (đạt tỷ lệ 90,2%); bắt giữ, xử
lý 78 đối tượng; thu hồi tài sản trị giá hơn 157,65 triệu đồng trả cho người bị
hại… Đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm
ma tuý, nhất là trên tuyến biên giới Việt - Lào và các địa bàn trọng điểm, phức tạp;
đồng thời, tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trong nội địa; phối
hợp với các lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với hoạt
động mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào địa bàn. Đã phát hiện, bắt giữ
175 vụ, 193 đối tượng (tăng 58 vụ so với cùng kỳ năm 2019) phạm tội về ma túy; thu
giữ 3,458kg heroin, 213,59 gam và 128.786 viên ma túy tổng hợp, 1,147kg gam
thuốc phiện…Đánh giá về về vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên
trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí
Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Điện Biên cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh Điện Biên đã phát huy
tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; tham mưu tích cực
với tỉnh nhiều chủ trương, quyết sách lớn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự,
an toàn xã hội; nhất là tham mưu, đấu tranh, giải quyết, làm thất bại nhiều âm mưu,
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động… trên địa bàn. Các lực
lượng đã đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy
với số lượng rất lớn từ khu vực "Tam giác Vàng" về Việt Nam; nhanh chóng điều tra,
làm rõ nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm; bảo vệ tuyệt
đối an toàn các sự kiện chính trị, các công trình, mục tiêu quan trọng trên địa bàn…
Những thành tích, kết quả đó đã được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân
dân đánh giá cao; đồng thời, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ
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phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương…Những ngày ở Điện
Biên, có dịp đi thực tế tại huyện Mường Nhé, chúng tôi nhận thấy, thực hiện chủ
trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về việc hỗ trợ
xây mới, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, được cụ thể hóa bằng
Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 4/10/2019, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên ban
hành, đã thực sự huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân
dân cùng vào cuộc, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CAND nói
chung, Công an tỉnh Điện Biên nói riêng. Gần 1.200 ngôi nhà nhân ái cho các hộ
nghèo đã được xây mới, sửa chữa trên địa bàn huyện nghèo Mường Nhé, một trong
những huyện khó khăn nhất của cả nước ở điểm cực Tây của Tổ quốc.
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chủ trương của
Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã,
tính đến thời điểm này, tỉnh Điện Biên đã bố trí 450 sĩ quan, hạ sĩ quan CAND đến
đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó và Công an thường trực ở 115/115 xã (đạt
100%) trên địa bàn tỉnh. Từ kết quả bước đầu thực hiện cho thấy, Công an chính quy
về cơ sở đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế của Công an xã bán chuyên trách;
tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, phong trào toàn dân bảo vệ An
ninh Tổ quốc được xây dựng, phát triển sâu rộng, hiệu quả, qua đó được cấp ủy,
chính quyền và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao…
008. Anh Hiếu - Minh Tiến/ Đượm nghĩa tình chương trình hỗ trợ nhà ở
cho đồng bào nghèo Mường Nhé, Điện Biên của Bộ Công an// Công an nhân
dân.- Số 5395.- Ngày 5/5/2020 - Tr.1,4
Không để các hộ nghèo, gia đình chính sách bị bỏ lại phía sau. Thực hiện
chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về
việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã cụ thể hóa bằng việc ban hành Kế hoạch số 87KH/TU, ngày 4-10-2019, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
và nhân dân cùng vào cuộc. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã dành thời
gian trả lời phỏng vấn Báo CAND, đánh giá kết quả nổi bật trong việc thực hiện
Kế hoạch số 87, cũng như những nhiệm vụ sẽ triển khai trong thời gian tới,
hướng tới mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giữ
vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, góp phần quan trọng phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội, đối ngoại trên địa bàn cực Tây của Tổ quốc. Xin trân trọng giới
thiệu cùng bạn đọc!
PV: Đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá những nét cơ bản về tình
hình phát triển kinh tế, xã hội của Điện Biên trong thời gian qua; phương hướng
phát triển trong thời gian tới?
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn: Những năm qua,Đảng bộ, chính quyền, nhân
dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua
khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đến nay, các
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mục tiêu cùng 18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu ước đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội đề ra;
so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra: "phấn đấu xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển
trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”.
Một số kết quả nổi bật đó là:Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ
tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016- 2020 ước đạt 6,83%/năm; tổng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt 20.056 tỷ đồng, tăng 1,78 lần so với
năm 2015; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người/năm,
đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo
hướng tích cực. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt 1.249,94 tỷ
đồng, tăng gấp 1,44 lần so với năm 2015 (vượt 4,16% so với mục tiêu của Nghị
quyết). Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai xây dựng và thực hiện nhiều chương trình, đề
án có hiệu quả…
Dự báo thời gian tới sẽ có nhiều biến động, cùng với những thời cơ, thuận lợi
sẽ xuất hiện những khó khăn thách thức mới, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ
đề ra trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề
ra một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng vềphát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã
hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng. Trong đó, tiếp tục huy động, lồng ghép
các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành Nông
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế;
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình giảm nghèo, ưu tiên hỗ
trợ phát triển sản xuất và đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới…
PV: Xin đồng chí cho biết quá trình phối hợp của Tỉnh ủy với Bộ Công an
trong công tác hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo tại huyện
Mường Nhé?
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn: Chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo
huyện Mường Nhé là một hoạt động rất nhân văn, ý nghĩa và thiết thực. Do đó, ngay
sau khi có chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, mà
trực tiếp là đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công
an, Tỉnh ủy Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị
vào cuộc; cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 87-KH/TU, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, biện
pháp, lộ trình thực hiện; thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ
thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé. Thường trực
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhiều cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có
liên quan để lấy ý kiến tham gia về các mẫu nhà ở, thống nhất phương án, cách thức
và tiến độ triển khai hỗ trợ, phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm nhà ở cho các đơn vị thực
hiện…
Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện Mường Nhé rà soát kỹ các
đối tượng thụ hưởng, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng. Chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Xây
dựng phối hợp chặt chẽ với Cục Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an thiết kế 2 mẫu nhà
phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và phong tục tập quán của nhân dân để triển
khai thực hiện. Chỉ đạo UBND tỉnh ra quyết định phân công cho 36 cơ quan, đơn vị (24
sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; UBND huyện và UBND 11 xã thuộc huyện
Mường Nhé) trực tiếp tham gia hỗ trợ làm nhà cho gần 1.200 hộ nghèo.
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Trực tiếp đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo Ngân hàng
Nhà nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam, một số ngân hàng thương mại… đã đến thăm, làm việc và kiểm tra thực tế việc
thực hiện hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé. Trong các cuộc
họp và mới đây, tháng 3-2020, sơ kết giai đoạn 1 của chương trình, trên cơ sở những
báo cáo, kiến nghị đề xuất của tỉnh, Bộ Công an đã kịp thời cho chủ trương, nhất trí
với những đề nghị của tỉnh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp tỉnh đẩy nhanh
tiến độ thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé…
Có thể khẳng định, thời gian qua, Bộ Công an và Tỉnh ủy Điện Biên nói chung,
cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang, các nhà tài trợvà nhân dân
nói riêng đã phối hợp rất chặt chẽ, có hiệu quả trong việc triển khai chương trình hỗ
trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, đảm bảo chương trình thực hiện
nghiêm túc, đồng bộ, đúng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ
Công an phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách”, thực hiện phong trào
“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Đến nay, các
cơ quan, đơn vị đã phối hợp, thực hiện cơ bản xong hoàn thiện tới 94,35%, dự kiến
đến ngày 5-5-2020, sẽ hoàn thành 100% kế hoạch.
PV: Vậy theo đồng chí, mấu chốt đi đến thành công trong việc thực hiện chủ
trương nêu trên là gì? Thời gian tới, việc nhân rộng trên các địa bàn khác được
tiến hành ra sao?
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn: Theo tôi, mấu chốt đi đến thành công trong
việc thực hiện chủ trương làm nhà cho các hộ nghèo huyện Mường Nhé, là sự quan
tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngân
hàng Nhà nước và các đơn vị tài trợ đối với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội của
tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó là sự quyết tâm, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các
cấp trong việc triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, đặc biệt là sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị của tỉnh từ các cơ quan Nhà nước, các ban đảng,
MTTQ và các đoàn thể tỉnh đến chính quyền cấp huyện, cấp xã, bản đều huy động
lực lượng tham gia hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, trong đó, lực lượng CAND giữ
vai trò nòng cốt tham mưu, thực hiện chủ trương. Việc rà soát kỹ cũng đã được thực
hiện quyết liệt, đúng đối tượng ngay từ đầu, trước khi phân công cho các cơ quan,
đơn vị thực hiện và thống nhất phương châm "Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm
nhà"; nguyên tắc "Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà" trong quá trình tổ chức
thực hiện.
Phải khẳng định là, các hộ nghèo khi có nhà ở kiên cố sẽ ổn định cuộc sống
hơn, yên tâm lao động sản xuất. Đây là cơ sở quan trọng để các chương trình, chính
sách hỗ trợ mà Đảng, Nhà nước, tỉnh đang thực hiện phát huy hiệu quả, lan tỏa từ
Trung ương đến cơ sở, để cuộc sống người dân đạt chất lượng cao hơn.
Dự kiến đầu tháng 5-2020, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết thực
hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé. Sau hội nghị, trên
cơ sở kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình tổ chức thực hiện, tỉnh Điện
Biên sẽ kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam và các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhân rộng mô
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hình ra các địa bàn khó khăn khác "phấn đấu đưa tỉnh Điện Biên không còn hộ nghèo
không có nhà ở ". Đây cũng là tiền đề để tiến tới mở rộng mô hình ra cả nước, giúp
người dân hiểu được chủ trương đường lối của Đảng, chính sách đúng đắn, nhân văn
của Nhà nước, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình an sinh xã hội,
góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng…
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!
009. Quốc Triều/ Kỷ niệm 66 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ,
Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã có nhiều hoạt động thiết thực// Phụ nữ.- Số 55.Ngày 6/5/2020 - Tr.2
Bà Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên, cho biết, Ban Thường
vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền sâu
rộng trong hội viên,phụ nữ về sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước nhằm khơi dậy
tinh thần tự hào dân tộc. Hội LHPN tỉnh thường xuyên cập nhật và đăng tải các tin,
bài, hình ảnh phản ánh các hoạt động của các cấp Hội kỷ niệm 66 năm chiến thắng
Điện Biên Phủ lên trang Website của Hội LHPN tỉnh. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh
xây dựng, phát sóng chuyên mục "Phụ nữ Điện Biên" số 05 năm 2020:
Trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN tỉnh đã kêu
gọi, vận động, kết nối những tấm lòng hảo tâm chung tay ủng hộ, đóng góp công
sức, vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh.Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh
Điện Biên đã trao tặng 3.100 khẩu trang y tế cho các đơn vị. Kết nối Câu lạc bộ
doanh nhân nữ tỉnh Điện Biên và nhóm từ thiện Hải Yến (Hà Nội) trao tặng cho
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 2.000 khẩu trang y tế, 500 khẩu trang vải kháng
khuẩn, 150 bộ quần áo bảo hộ y tế và 500 khẩu trang y tế cho công an thành phố
Điện Biên Phủ.
Hội LHPN tỉnh vận động quyên góp được 364 mét vải chuyển cho Hội LHPN
các huyện biên giới để cắt, may khẩu trang phát cho các hộ gia đình. Trao tặng 340
chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn cho hội viên phụ nữ huyện Mường Nhé, Nậm Pồ.
Tổng trị giá hiện vật và tiền mặt mà Hội LHPN tỉnh đã vận động là gần 100
triệu đồng. Tính đến ngày 4/5/2019, cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã
phát miễn phí 26.565 chiếc khẩu trang. Hiện chị em vẫn tiếp tục may dự kiến 5.000
chiếc khẩu trang vải để phát miễn phí cho nhân dân.
010. ĐỨC HẠNH/ Tập trung khắc phục hậu quả giông, lốc tại Điện Biên// Trích
nguồn báo Quân khu 2.- Số 1087, kỳ 1.- Tháng 5 - Tr.6
Mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên những ngày qua đã
gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân
dân. Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng vũ trang đang ra sức khẩn
trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Ông Giàng A Cáng, Phó Chủ tịch UBND xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ cho
biết: “Chúng tôi đã huy động các lực lượng gồm dân quân tự vệ, đoàn thanh niên ở
các bản đến giúp các hộ gia đình sửa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Dự kiến
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khoảng từ 3 – 5 ngày nữa, xã sẽ hoàn thành việc giúp người dân khắc phục hậu quả.
Trước mắt, các hộ chưa kịp sửa xong nhà đều đã được bố trí chỗ ở an toàn”.
Được biết, tính đến hết ngày 26/4, đã có hơn 30% số hộ gia đình bị hư hại
nghiêm trọng về nhà cửa đã khắc phục xong. Các hộ gia đình bị hư hỏng nhẹ cơ bản
đã sửa xong nhà ở.
Theo thống kê, trận giông lốc chiều ngày 22/4, toàn huyện Nậm Pồ có 494 ngôi
nhà của các hộ dân tại 8/15 xã bị ảnh hưởng. Trong đó có 174 nhà bị sập đổ và hư
hỏng hoàn toàn. Nà Bủng và Vàng Đán là hai xã biên giới bị thiệt hại nặng nề nhất.
Không chỉ gây ra những thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân, mưa lớn và giông
lốc đã làm 14 điểm trường mầm non và tiểu học, 1 trạm y tế bị tốc mái; 21 cột điện
trung thế và hạ thế bị gãy đổ. Ước thiệt hại do thiên tai gây ra trên 11 tỷ đồng.
Tại huyện Điện Biên, theo thống kê đến nay, các trận mưa lớn kèm giông lốc
xảy ra trong những ngày qua có hơn 780 nhà ở của dân và nhiều công trình thủy lợi
của nhà nước bị thiệt hại; hàng trăm héc ta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng… ước tính
thiệt hại ban đầu hơn 14 tỷ đồng. Hôm nay, ngày 27/4, các học sinh trên địa bàn
huyện Điện Biên sẽ trở lại trường học nhưng mưa đá kèm theo giông lốc hôm 23/4 đã
khiến mép tường bao của điểm trường Pá Bông thuộc Trường Mầm Non xã Núa
Ngam bị quật đổ. Cán bộ, giáo viên và phụ huynh vẫn vẫn đang gấp rút dọn dẹp, quét
bùn đất để kịp thời gian để học sinh trở lại học tập.
Được biết, chính quyền địa phương các xã thuộc huyện Điện Biên đã cử các
lực lượng xuống từng nhà dân để thống kê thiệt hại, hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ưu
tiên nhất là bố trí chỗ ở tạm cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa. Đồn
Biên phòng Pa Thơm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã cử
cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Trung tá Nguyễn
Đình Lập, cán bộ Đồn Biên phòng Pa Thơm, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Pa
Thơm cho biết: Với phương châm 4 tại chỗ, khắc phục giúp đỡ các gia đình bị thiệt
hại nặng, đơn vị đã cắt cử hơn 10 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp đỡ 20 hộ dân ở bản
Púng Bon sửa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống”. Nhờ sự chung tay của các lực
lượng, nên cuộc sống của các hộ gia đình bị thiệt hại bởi mưa lốc tại Điện Biên đã
tạm ổn định.
011. Sinh Nguyễn/ Điện Biên: Tỉnh đoàn lập hồ sơ khống trong dự án hỗ trợ
người nghèo// Trích nguồn báo Pháp luật và cuộc sống.- Số 145.- Ngày 24/5/2020
- Tr.17
Mới đây, Báo PLVN nhận được đơn thư của một số người dân phản ánh
về việc Tỉnh đoàn Điện Biên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao, quyết toán khối
lượng trước khi công trình được thi công. Đáng nói, việc lập hồ sơ giả của đơn vị
này lại xảy ra trong một dự án mang tính nhân đạo.
Nhà vệ sinh cũng bị “ăn”
Xã Quài Nưa thuộc huyện Tuần Giáo là xã đặc biệt khó khăn. Để giúp đỡ
người dân nơi đây, UBND tỉnh Điện Biên đã có nhiều quyết định và giao nhiệm vụ
cho các cơ quan, đơn vị trong địa bàn tỉnh giúp đỡ xã nghèo này.
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Một trong những hành động thiết thực góp phần cải thiện đời sống của người
dân xã Quài Nưa là việc triển khai xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình
khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh tổ chức (TW Đoàn).
Theo đó, tháng 10 năm 2018, TW Đoàn đã có Quyết định số 118QĐ/TWĐTN-TNNT giao cho Tỉnh Đoàn Điện Biên phối hợp thực hiện triển khai xây
dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã khó khăn, với kinh phí là 120 triệu đồng.
Tại xã Quài Nưa, có 80 hộ nghèo và cận nghèo là đối tượng được hỗ trợ xây
dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo đề án trên. Để triển khai việc xây dựng 80 nhà tiêu,
tháng 7 năm 2018, Tỉnh đoàn Điện Biên đã ra Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định
thầu gói thầu xây lắp công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, đơn vị trúng thầu là Công ty
TNHH tư vấn và xây dựng Tiến Cường tỉnh Điện Biên (Công ty Tiến Cường). Sau
khi có kết quả chỉ định thầu, Tỉnh đoàn Điện Biên đã ký hợp đồng trách nhiệm với
Công ty Tiến Cường.
Theo nội dung hợp đồng, Công ty Tiến Cường sẽ triển khai việc xây lắp 80 nhà
tiêu ngay sau ký kết hợp đồng và phải hoàn thành vào ngày 15/12/2018. Về phương
thức thanh toán, Tỉnh đoàn Điện Biên sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng khi Công
ty Tiến Cường hoàn thành xong công việc xây dựng.
Thế nhưng, đến hết tháng 3 năm 2020, các nhà tiêu hợp vệ sinh vẫn chưa được
triển khai xây dựng. Theo phản ánh của một số người dân xã Quài Nưa, đến đầu
tháng 9 năm 2019, có doanh nghiệp chở các tấm đan bê tông nhà vệ sinh vào xã
nhưng không tiến hành xây lắp. Các tấm đan này rất nặng, cùng với địa hình khó
khăn, nên nhưng tấm đan này không thể mang tới các hộ dân nên bị vứt bỏ. Có hộ
dân đã đập tấm đan ra để lấy sắt.
Tính đến hết ngày 17/4/2020, trên địa bàn xã Quài Nưa không có bóng dáng
một nhà tiêu hợp vệ sinh nào do Tỉnh đoàn Điện Biên triển khai.
Trao đổi với phóng viên, ông Lường Văn Thọng – Trưởng bản Pha Nàng xác
nhận: “Bản Pha Nàng có 09 hộ thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Nhưng đến đầu tháng 4 năm 2020 vẫn chưa có hộ nào được triển khai xây dựng.”
Thực tế việc xây lắp mới chỉ được các đơn vị triển khai trong những ngày cuối
tháng 4 năm 2020. Thế nhưng, ngày 11 tháng 12 năm 2018, Tỉnh đoàn Điện Biên, Công
ty Tiến Cường, Huyện đoàn Tuần Giáo và UBND xã Quài Nưa đã lập Biên bản nghiệm
thu hoàn thành công trình bàn giao để đưa vào sử dụng. Theo nội dung Biên bản này,
các bên đã xác định: Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành kiểm tra thực tế tại công trình,
công trình đã được thi công đúng mẫu thiết kê, chất lượng thi công đạt yêu cầu.
Sau đó, Tỉnh đoàn Điện Biên và Công ty Tiến Cường đã làm Biên bản nghiệm
thu và thanh lý hợp đồng số 52A/TLHĐ. Đến ngày 27/12/2019, thông qua Kho bạc
Nhà nước tỉnh Điện Biên, toàn bộ số tiền 98.900.000 đồng đã được Tỉnh đoàn Điện
Biên chuyển khoản thanh toán cho Công ty Tiến Cường.
Việc không có một nhà tiêu hợp vệ sinh nào được xây dựng tại xã Quài Nưa
tính đến thời điểm đầu tháng 4/2020, nhưng các đơn vị liên quan lại tiến hành lập
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biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và quyết toán toàn bộ kinh phí khiến người
dân địa phương rất bức xúc.
Trao đổi với phóng viên, một người dân trên địa bàn nói: “Việc hỗ trợ người
nghèo là một hành động mang tính nhân đạo, nhân văn. Nhất là đối với đồng bào dân
tộc vùng cao, việc có một nhà tiêu hợp vệ sinh là điều đáng mừng. Góp phần cải thiện
cuộc sống người dân, cùng nhau xây dựng nếp sống mới. Ấy vậy mà các đơn vị này
lại làm khống hồ sơ để rút tiền. Đúng là họ ăn cả nhà vệ sinh của người nghèo.”
Chính quyền thừa nhận sai phạm
Liên quan đến việc các đơn vị lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử
dụng công trình khi công trình chưa hề được triển khai xây dựng, phóng viên đã có
buổi trao đổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Quài Nưa. Bà Bạc Thị Thuý - Chủ tịch
UBND xã Quài Nưa cho biết: “Biên bản nghiệm thu này quả thực là do tất cả các bên
liên quan ký. Đại diện UBND xã là đồng chí Phó chủ tịch ký. Việc ký như thế này là
hoàn toàn không đúng”. Tuy nhiên, bà Thuý lại cho rằng, do UBND xã không phải là
chủ đầu tư, nên việc ký vào biên bản nghiệm thu như thế này thì chủ đầu tư là đơn vị
phải chịu trách nhiệm chính. “Còn xã chỉ là đơn vị phối hợp.” – bà Thuý khẳng định.
Để làm rõ việc, tại sao các đơn vị lại lập hồ sơ khống trong việc thực hiện
chương trình, phóng viên đã có buổi làm việc với Huyện đoàn Tuần Giáo. Trả lời
phóng viên, ông Tòng Văn Nghiến – Phó Bí thư Huyện đoàn Tuần Giáo cho biết:
“Việc triển khai dự án chủ yếu do Tỉnh đoàn và Xã đoàn thực hiện. Huyện đoàn chỉ
phối hợp. Còn việc lập hồ sơ như thế là để rút tiền ra mà thôi.”
Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù dự án có kế hoạch thực hiện từ năm
2018, tuy nhiên đến ngày 26/4/2020, 80 nhà tiêu hợp vệ sinh mới được xây lắp hoàn
thiện. Việc các đơn vị lập hồ sơ khống để quyết toán công trình đã ảnh hưởng tới
quyền lợi của các hộ dân và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Trước sự việc trên, Báo PLVN đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên
sớm vào cuộc điều tra làm rõ các sai phạm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện
và triển khai đề án xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2018 và xử lý nghiêm theo quy
định của pháp luật.
Báo PLVN đang liên hệ làm việc với UBND tỉnh Điện Biên, Tỉnh đoàn Điện
Biên và các cơ quan chức năng khác. Sau khi có thêm thông tin, chúng tôi sẽ tiếp tục
thông tin tới bạn đọc.
012. Chuyện về “Mỗi xã một sản phẩm” ở Điện Biên Trích nguồn báo Nhân
dân// Số 23575.- Ngày 7/5/2020 - Tr.1,2
Dù mới triển khai gần hai năm, song chương trình "Mỗi xã một sản
phẩm" (OCOP) tại tỉnh Ðiện Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan
trọng định hình thương hiệu, chất lượng sản phẩm thế mạnh của địa phương.
Cùng với đó, chương trình còn khẳng định vai trò "đòn bẩy" trong sản xuất,
kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp truyền thống ở khu vực nông thôn và là
điểm tựa để nhiều bạn trẻ tự tin khởi nghiệp.
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Thành công ngoài dự kiến
Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới tỉnh Ðiện Biên Nguyễn Thanh Bình cho biết: Tính từ ngày UBND
tỉnh ban hành Quyết định 1141/QÐ-UBND phê duyệt "Ðề án chương trình mỗi xã
một sản phẩm tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030" đến hết năm
2019 là vừa tròn 13 tháng, vậy mà chúng tôi đã hoàn thành cả "núi" việc. Bắt đầu từ
khâu triển khai, tập huấn, thực hiện chu trình khảo sát, lựa chọn sản phẩm đề nghị
UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, đều được các huyện và Văn phòng Ðiều
phối tỉnh quan tâm thực hiện.
Do vậy, đến cuối năm 2019, số sản phẩm đăng ký và được công nhận đạt tiêu
chuẩn OCOP của Ðiện Biên đều vượt ngoài kế hoạch dự kiến. Theo đồng chí Nguyễn
Thanh Bình, năm 2019, Ðiện Biên chỉ dự kiến xây dựng thành công 11 sản phẩm
nông nghiệp đạt chuẩn OCOP, song ngay sau khi triển khai có tới 32 sản phẩm đăng
ký xét duyệt. Kết quả là 26 sản phẩm đạt chuẩn OCOP được Hội đồng tỉnh công nhận
(vượt 15 sản phẩm so kế hoạch). Trong số 26 sản phẩm được công nhận, có 14 sản
phẩm thuộc nhóm thực phẩm, 12 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống. Các huyện có sản
phẩm được công nhận, gồm: Ðiện Biên, Tủa Chùa, Mường Ảng, Ðiện Biên Ðông…
Với kết quả sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn OCOP đã đem lại luồng sinh
khí mới cho các nhà đầu tư, bởi từ nay họ hoàn toàn tự tin đưa sản phẩm thế mạnh
của Ðiện Biên như: chè shan tuyết Tủa Chùa, cà-phê Mường Ảng, mật ong Ðiện Biên
và các sản phẩm gạo Ðiện Biên… hòa nhập thị trường tiêu dùng trong nước và quốc
tế với các thông số, nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn rõ ràng. Ðề cập điều này, Giám
đốc Công ty TNHH Hương Linh Ðiện Biên Nguyễn Mỹ Linh cho biết: Từ vùng
nguyên liệu chè cây cao Tủa Chùa, công ty sản xuất thành ba dòng sản phẩm gồm trà
xanh, hồng trà, bạch trà. Quá trình hoàn thiện thủ tục công nhận sản phẩm OCOP,
công ty đã gửi hai mẫu sản phẩm (hồng trà, bạch trà) giới thiệu với một số khách
hàng thân thiết ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì nhận được phản hồi tốt, có đối tác đã đặt
mua số lượng lớn nhưng công ty chỉ dám nhận lời với giao hẹn "chờ có chứng nhận
sản phẩm OCOP mới xem xét ký hợp đồng". Do vậy, ngay khi nhận chứng nhận,
công ty đã mạnh dạn đầu tư thêm để sản xuất và mở rộng thị trường.
Cũng mong muốn và dự định như vậy, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Ong mật
Ðiện Biên Nguyễn Tiến Ðạt chỉ thật sự quyết tâm đầu tư vốn sản xuất các sản phẩm
từ mật ong khi bắt đầu thực hiện các bước trong chu trình chứng nhận sản phẩm
OCOP. Ông Nguyễn Tiến Ðạt cho biết: Trước đây, 100% sản phẩm mật ong của
HTX đều bán thô cho lái buôn các tỉnh miền xuôi với giá 70.000 đồng/lít, song từ khi
được hỗ trợ, chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, HTX mạnh dạn đầu tư thêm
dây chuyền, mẫu mã để sản xuất thành bốn dòng sản phẩm, là: mật ong các loài hoa
rừng, mật ong bánh tổ, phấn hoa và sữa ong chúa. "Giá trị các sản phẩm tăng gấp hai
lần so với trước và quan trọng hơn là hầu hết khách hàng đã dùng sản phẩm đều trở
lại với chúng tôi", ông Nguyễn Tiến Ðạt vui vẻ chia sẻ.
Tiếp sức thanh niên khởi nghiệp
Hài lòng với kết quả chương trình đạt được, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (NN và PTNT) Ðiện Biên Bùi Minh Hải đánh giá: Ngoài hiệu quả về
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kinh tế với doanh thu năm 2019 của sản phẩm nhóm thực phẩm đạt 32,842 tỷ đồng,
nhóm đồ uống đạt 12,579 tỷ đồng thì chương trình OCOP triển khai tại địa phương
còn đem lại lợi ích nhiều mặt, trong đó không thể không đề cập vai trò là "đòn bẩy",
tiếp sức cho nhiều thanh niên Ðiện Biên tự tin hơn khi khởi nghiệp. Như với Giám
đốc Công ty TNHH Hương Linh Ðiện Biên Nguyễn Mỹ Linh, khi lựa chọn khởi
nghiệp ở tuổi 22 đã không khỏi không lo lắng. Ðược sự hỗ trợ từ UBND huyện Tủa
Chùa và các đơn vị chức năng, Mỹ Linh dần vượt qua khó khăn để tự tin hơn. Tâm sự
về những ngày đầu khởi nghiệp, Nguyễn Mỹ Linh chia sẻ: Dùng toàn bộ số vốn là
tiền tích cóp bao lâu của bố mẹ để đầu tư nguyên vật liệu, dây chuyền máy móc sản
xuất ba sản phẩm chè, quả thật tôi rất lo lắng. Nhiều đêm tôi không tài nào chợp mắt
được khi nghĩ về hàng tồn, thị trường khó. Nhưng nhờ được UBND huyện hỗ trợ về
chính sách, được các cán bộ ở Phòng NN và PTNT huyện Tủa Chùa động viên, tôi đã
vững tin hơn. Trong quá trình hoàn thiện thủ tục công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn
OCOP, tôi được Sở NN và PTNT tạo điều kiện cho đi tham quan, học tập kinh
nghiệm ở Lào Cai; được UBND huyện Tủa Chùa hỗ trợ đi học tập kinh nghiệm ở các
tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh, Sơn La. "Thật mừng là cả ba sản phẩm Công ty Hương
Linh đề nghị đều được công nhận sản phẩm OCOP đã giúp tôi thật sự tự tin bước tiếp
trong kế hoạch khởi nghiệp", Nguyễn Mỹ Linh phấn khởi cho biết.
Khởi nghiệp trước Nguyễn Mỹ Linh, vậy nhưng chàng thanh niên Quản Bá
Tới, Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp Thanh Yên (xã Thanh Yên, huyện Ðiện Biên),
cũng không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng khi đứng trước kế hoạch đầu tư
thêm cho thương hiệu gạo Ðiện Biên. Bởi lâu nay, dù có tiếng là hạt gạo dẻo thơm
trên cánh đồng Mường Thanh, song hạt gạo Ðiện Biên lại "lận đận" khi tìm chỗ đứng
trên thị trường, vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, gạo bị pha trộn nhiều loại kém
chất lượng. Thấy rõ thực trạng ấy, cho nên Quản Bá Tới cứ đắn đo với kế hoạch đầu
tư hay không đầu tư cho vùng trồng lúa để giữ gìn thương hiệu gạo Ðiện Biên? Thế
rồi, được sự hỗ trợ của UBND huyện Ðiện Biên, tháng 6-2017, Quản Bá Tới mạnh
dạn triển khai dự án cánh đồng mẫu lớn với diện tích 31 ha có sự tham gia của gần
100 hộ dân trên cánh đồng Thanh Yên. Sản xuất cùng một giống theo quy trình đồng
bộ từ khi xuống giống, chăm sóc, bón phân đến khi thu hoạch đều tuân thủ đúng kỹ
thuật cho nên gạo được sản xuất trên cánh đồng ấy mang tên chung "Gạo Tâm Sáng
Ðiện Biên". Từ một sản phẩm ban đầu ấy, đến nay HTX dịch vụ Thanh Yên đã có
thêm hai sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP là: Gạo Tâm Sáng tám thơm và
Gạo Tâm Sáng séng cù, đã có mặt tại nhiều siêu thị lớn trong nước.
Thành công ban đầu của Mỹ Linh, Quản Bá Tới... là động lực giúp nhiều thanh
niên ở các xã vùng cao biên giới như: Sín Chải (huyện Tủa Chùa), Leng Su Sìn
(huyện Mường Nhé), Nậm Nèn, Pa Ham (huyện Mường Chà), Pú Hồng (Ðiện Biên
Ðông)… mạnh dạn đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP trên bước đường thực hiện
ước mơ khởi nghiệp của mình.
Với mục tiêu đưa OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng
của tỉnh, tăng sức cạnh tranh các sản phẩm OCOP của địa phương trên thị trường,
nâng cao thu nhập, đời sống người dân, năm 2020, UBND tỉnh Ðiện Biên quyết
định dành bảy tỷ đồng để hỗ trợ triển khai chương trình. Theo đó, ngoài hỗ trợ phát
triển thêm ít nhất 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, nguồn kinh phí nêu trên sẽ
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được dùng hỗ trợ hoàn thiện tem nhãn, mẫu mã bao bì, truy xuất nguồn gốc, công
bố chất lượng, xúc tiến thương mại cho các đơn vị có sản phẩm đã được công nhận
OCOP. Trao đổi về các phần việc trong thời gian tới, Giám đốc Sở NN và PTNT
Ðiện Biên Bùi Minh Hải cho biết: Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở sẽ tập
trung đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương thực hiện nội dung,
chương trình Ðề án OCOP theo đúng kế hoạch. Ðể hỗ trợ các địa phương lựa chọn,
đánh giá sản phẩm bảo đảm theo kế hoạch UBND tỉnh giao là "mỗi huyện lựa chọn
một hoặc hai sản phẩm lợi thế hoàn thiện thủ tục công nhận", Sở sẽ giao trách
nhiệm cụ thể cán bộ hướng dẫn các huyện xác định sản phẩm, nhóm sản phẩm có
lợi thế; cùng với đó là hướng dẫn về thủ tục, đánh giá chất lượng sản xuất, an toàn
cho sản phẩm. Quá trình thực hiện cụ thể, Sở sẽ tham mưu, đề xuất điều chỉnh
chương trình sao cho phù hợp giữa các huyện, các vùng và phù hợp trong tổng thể
chương trình đề án của tỉnh đến năm 2030 để có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc
đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.
013. MINH THỊNH// Cà phê Mường ảng gánh trọn nỗi lo// Giáo dục và thời
đại.- Số 111.- Ngày 8/5/2020 - Tr.11
Vụ cà phê tại Mường Ảng, Điện Biên niên vụ 2019 - 2020 sản lượng cao
gấp đôi năm ngoái. Nhưng đi cùng với đó là sự rớt giá thê thảm. Nhiều hộ gia
đình muốn phá bỏ cây cà phê đã gắn bó hàng chục năm.
Lại vẫn chuyện được mùa, mất giá
Còn nhớ thời điểm cuối năm 2019, khi bà con nông dân tại huyện Mường Ảng,
tỉnh Điện Biên bắt tay vào thu hoạch cà phê niên vụ 2019 - 2020. Cơ quan chuyên
môn của huyện dự ước cà phê Mường Ảng sẽ cho năng suất cao gấp đôi năm trước.
Thế nhưng, theo một số hộ trồng cà phê thì sẽ bị lỗ vốn. Họ tính vậy, bởi cà phê vẫn
rơi vào vòng luẩn quẩn: Được mùa mất giá, được giá, mất mùa.
Cũng tại thời điểm đó, sản lượng chưa nhiều nhưng giá cũng chỉ ở mức 3.000
đồng/kg quả tươi. Chuyện cà phê được mùa, được giá chỉ là hy vọng của người trồng
cà phê. Có những hộ, cây cà chín đỏ, rụng đầy gốc, song họ cũng chẳng buồn thu hái
vì giá bán không được như mong muốn.
“Nếu giá cà phê cứ như vậy thì Mường Ảng sẽ khó giữ được diện tích cà phê
như mong mỏi của người dân” - ông Nguyễn Văn Lập, tổ dân phố 1, thị trấn Mường
Ảng, huyện Mường Ảng hướng ánh mắt lo lắng về vườn cà phê của mình.
Suy nghĩ đó không riêng gì gia đình ông Lập. Bởi nhiều hộ gia đình khác ở
huyện Mường Ảng cũng không còn mặn mà với cây cà phê nữa. Theo bà Vũ Thị
Ngân ở bản Co Hắm, xã Ẳng Nưa thì vườn cà phê 1,5ha mà gia đình đang có là
nguồn thu chính. Nhưng do mấy vụ trước mất mùa, mất giá, gia đình đã bỏ chăm sóc
và sau vụ cà này sẽ chặt bỏ.
Thế nhưng, phá cây cà phê rồi sau đó trồng cây gì cho năng suất mà không lặp
phải điệp khúc cũ được mùa mất giá khiến bà Ngân trăn trở. Vì những cây cà phê này
đã gắn bó với miếng cơm, manh áo của gia đình bà hàng chục năm nay. Mặc dù
không muốn thay đổi nhưng bà chưa có cách nào khác.
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Điều lo lắng nhất với người trồng cà phê nơi đây hiện nay là đầu ra cho sản phẩm.
Do không có một doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính đứng ra bao tiêu sản phẩm cho
những hộ trồng cà phê nên sau mỗi vụ thu hoạch thường bị các tư thương ép giá.
Nguy cơ vỡ quy hoạch vì chuyển đổi ồ ạt
Trước đây với diện tích gần 2ha, gia đình chị Nguyễn Thị Mai Thi ở bản Na
Luông, xã Ẳng Nưa, chủ yếu trồng cà phê. Đây cũng là nguồn thu chính cho gia đình
chị. Tuy nhiên, phần lớn diện tích cà phê của gia đình chị trồng từ năm 1998 đã già
cỗi, kém năng suất.
Để trồng mới và chờ đến ngày thu hoạch phải mất ít nhất là 3 năm. Trong khi
đó, nguồn vốn tái canh lại cây cà phê là không nhỏ. Đầu năm 2018, sau khi huyện có
chủ trương chuyển đổi một số diện tích cây cà phê kém hiệu quả sang những cây
trồng khác. Gia đình chị đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích cà phê sang trồng
cây chanh leo và cây ăn quả.
Cũng phá bỏ 1,5 ha cà phê đang cho thu hoạch vào đầu năm 2019 để chuyển
đổi sang trồng chanh leo, nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở bản Củ, xã Ẳng Nưa
chưa thực sự tin tưởng vào loại cây trồng này. Theo bà Hồng trước kia cà phê không
bán được thì để trong kho chờ giá. Nay trồng chanh leo cho thu hoạch thì không biết
để vào đâu bởi hầu hết những hộ trồng trước vẫn phải tự tìm đầu ra cho loại quả này.
Vì thế, gia đình bà phát triển mô hình theo hướng trồng xen canh chanh leo, bưởi,
xoài kết hợp trồng cây lương thực ngắn ngày trên cùng một diện tích đất.
Trên địa bàn huyện Mường Ảng hiện nay có hơn 3.370 ha cà phê, trong đó
phần lớn diện tích đang cho thu hoạch. Theo thống kê của chính quyền địa phương
đến thời điểm này, bà con nông dân đã phá bỏ 13 ha cây cà phê chuyển sang trồng
cây chanh leo và các loại cây ăn quả khác, tập trung chủ yếu tại các xã Ẳng Nưa, Ẳng
Cang và Ẳng Tở. Trong đó riêng xã Ẳng Nưa là 10 ha.
Mường Ảng có khoảng 300 ha cây cà phê đã già cỗi, cho năng suất thấp. Theo
kế hoạch sẽ chuyển đổi những diện tích này sang trồng cây ăn quả. Mường Ảng là địa
phương có nhiều điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển các loại cây
ăn quả. Tuy nhiên, địa phương khuyến cáo người dân chỉ nên chuyển đổi những diện
tích cà phê đã thoái hóa, năng suất thấp. Những diện tích cà phê giống mới cần được
tập trung đầu tư, chăm sóc…
Giá cả bấp bênh, cùng hàng loạt những khó khăn khác như thiếu vốn, kỹ thuật,
sâu bệnh, cơ sở chế biến, thương hiệu… đang khiến cho cây cà phê ở Mường Ảng
chưa khẳng định được chỗ đứng và tiềm năng phát triển của mình.
Ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết: “Rõ ràng
những năm qua cây cà phê đã khẳng định được vị thế trong phát triển kinh tế của
huyện Mường Ảng. Vì thế, việc người dân chặt bỏ cà phê để chuyển sang cây trồng
khác phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch của địa phương. Nếu phá bỏ cà phê để
chuyển đổi cây trồng một cách ồ ạt, không có kiểm soát sẽ phá vỡ quy hoạch phát
triển nông nghiệp của địa phương và tiềm ẩn những hệ lụy khó lường”.
Mục tiêu, định hướng, quy hoạch cho cây cà phê đã được huyện Mường Ảng
xác định từ lâu nhưng có lẽ để cây cà phê Mường Ảng phát triển bền vững, trước mắt
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các địa phương trên địa bàn huyện cần phải giải xong bài toán về liên kết 4 nhà (nhà
nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà).
014. NGUYỄN VĂN THẾ// Kỉ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
(7/5/1954 - 7/5/2020) Sống mãi với thời gian// Người cao tuổi.- Số 27.- ngày
7/5/2020 - Tr.9
Từ lâu, Điện Biên Phủ đã trở thành khu di tích lịch sử có đặc biệt của Quốc gia;
là minh chứng về một trong những cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trên thế giới. Có
thể nói, hiếm vùng đất nào lại có nhiều di tích lịch sử có giá trị và mật độ di tích dày
như ở Điện Biên. Vì vậy, công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di tích luôn được tỉnh
Điện Biên coi trọng.
Các điểm di tích cơ bản được trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp theo thời gian,
như năm 1999, nhân kỉ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đã tu bổ di tích
Mường Phăng, Hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Cầu Mường Thanh...
Năm 2003, chuẩn bị kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, dự án trùng tu, tôn
tạo lớn được tiến hành tại các địa danh: Đồi A1, đường kéo pháo bằng tay ở Nà
Nhạn, đặc biệt là Tượng đài chiến thắng bằng đồng đặt trên đồi D1. Công tác trùng
tu, tôn tạo đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, ngoài ngân sách Nhà nước, còn cần sự hỗ trợ
khác, vì thế, Đảng và Nhà nước kêu gọi “xã hội hóa” cũng là điều dễ hiểu.
Đến thời điểm này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo
thi công 3 gói thầu xây lắp công trình gồm: Thành Sam Mứn; tháp Chiềng Sơ và tháp
Mường Luân. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 30 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng
cảnh và địa điểm được xác định đưa vào danh mục kiểm kê. Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch khoanh vùng, cắm mốc 37 điểm di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ
như Đồi A1, D1, D3, C1, C2, hầm Đờ-Cát, cầu Mường Thanh, đồi E1, đồi Him Lam,
bia hận thù Noong Nhai, đồi Độc Lập, đồi Noong Bua, Sở chỉ huy Mường Phăng,
cụm cứ điểm Hồng Cúm, bia giới thiệu, chỉ dẫn di tích đèo Pha Đin, đường kéo
pháo... Nghành chức năng tiếp tục phân loại, lập hồ sơ để xếp hạng di tích cấp tỉnh.
Để những di tích này xứng tầm với những chiến công của cha ông trong chiến
thắng Điện Biên Phủ và để Điện Biên trở thành vùng đất du lịch hướng về cội nguồn,
thời gian qua tỉnh Điện Biên đã tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, các tổ chức trong
và ngoài nước, kể cả nguồn ngân sách của tỉnh tập trung, ưu tiên việc trùng tu, tôn tạo
các di tích lịch sử. Với những chính sách hợp lí, tỉnh đã thu hút được nhiều nguồn
vốn từ các tổ chức và cá nhân đầu tư cho công tác trùng tu di tích. Điển hình là Công
ty nhà Hà Nội đã đầu tư xây dựng mái che đồi A1, thời gian tới tiếp tục triển khai mái
che cho Hầm Đờ Cát. Cạnh đó, tỉnh còn sử dụng nguồn ngân sách đầu tư cho các bản
văn hóa để thực hiện nhiệm vụ đón khách, đặc biệt là giới thiệu, quảng bá các nét văn
hóa của các dân tộc tỉnh Điện Biên cho du khách trong và ngoài nước khi đến tham
quan và tìm hiểu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ theo mô hình “2 trong 1...”.
Những di tích ở Điện Biên Phủ sẽ sống mãi theo thời gian nhờ sự góp sức bảo
vệ, trùng tu, tôn tạo của cả cộng đồng, để chiến trường xưa mãi là địa chỉ đỏ cho con
cháu sau này biết được chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
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015. NGUYỄN CHÍNH VIỄN (sưu tầm)/ Những kỷ vật vô giá
về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ// Người cao tuổi.- Số 28.- ngày 8/5/2020 - Tr.9
Suốt từ năm 1956 đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã không
ngừng tìm kiếm, sưu tầm để lưu giữ những hiện vật đặc biệt gắn với chiến thắng Điện
Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Những kỷ vật ghi dấu cuộc kháng chiến
Trong số hàng nghìn tài liệu, hiện vật ghi dấu thành tích của những cuộc kháng
chiến của quân và dân ta, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã có riêng một
Phòng chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày những kỷ vật để kể lại chiến thắng vang
dội trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Trung úy Trịnh Thu Hà - Cán bộ Phòng Tuyên truyền, Giáo dục (Bảo tàng
Lịch sử quân sự Việt Nam) cho biết, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đến năm 1953
cuộc chiến đấu của quân và dân ta đã bước sang năm thứ 8. Qua 8 năm kháng chiến,
lực lượng quân đội Việt Nam càng đánh càng mạnh và phát triển về mọi mặt. Đồng
nghĩa với đó, cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp tại Đông Dương càng sa lầy.
Tại thời điểm đó, tướng Nava được người Pháp đánh giá là viên tướng tài ba
bậc nhất nhằm xoay đổi cục diện cuộc chiến, giành lại thế chủ động trên chiến trường
đã bị mất trước đó. Trong thời gian này, quân Pháp đã nhận được nhiều viện trợ về vũ
khí, phương tiện chiến tranh và lực lượng.
Trung úy Hà chia sẻ, hiện nay bảo tàng còn lưu giữ bức hình Bộ Chính trị, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng đã họp để chủ trương chiến lược Đông Xuân năm 1953
- 1954. Bức ảnh cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh họp bàn cùng Đại tướng Võ Nguyên
Giáp để báo cáo kế hoạch tác chiến trong chiến dịch. Bên cạnh đó, bảo tàng cũng có
một số bức ảnh về việc bộ đội Việt Nam được chỉnh huấn về mặt chính trị, từ đó nâng
cao tinh thần, quyết tâm dành tất cả cho tiền tuyến, dành tất cả cho chiến thắng.
Để quyết tâm thực hiện được điều đó, lực lượng bộ đội, thanh niên xung
phong, dân công hỏa tuyến đã cùng với đồng bào Tây Bắc ngày đêm mở đường
xuyên núi, đi vào lòng chảo Điện Biên Phủ. Chỉ với những dụng cụ thô sơ, mộc mạc
đó mà quân dân ta đã đưa được những khẩu pháo lớn, nhiều phương tiện chiến tranh
và kịp thời chi viện lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến. Để lưu giữ lại những kỳ
tích đó, bảo tàng đã sưu tầm nhiều kỷ vật như xẻng, chiếc xe đạp cải tiến, lốp gắn
xích của chiếc xe ôtô mang biển số 5326 do lái xe Nguyễn Văn Toàn (thuộc Tiểu đội
9, Trung đội 3, Đại đội 200) dùng vận tải hàng hóa phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ
năm 1954.
“Bên cạnh những hình ảnh, kỷ vật đã viết nên câu chuyện về một chiến thắng
vang dội, đơn vị còn đang lưu giữ hình ảnh, tên tuổi của 32 cán bộ chiến sĩ có thành
tích đặc biệt xuất sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, được tuyên dương Anh hùng
Lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp đó, bảo tàng cũng đang có Sa bàn kết hợp với
phim tư liệu giúp người xem dễ dàng hình dung ra được tổng quan chiến thắng lịch
sử Điện Biên Phủ. Chính Sa bàn này đã thu hút được sự chú ý của những du khách
trong và ngoài nước đến tham quan tại bảo tàng” - Trung úy Hà nói.
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Chuyện pháo binh tại Điện Biên Phủ
Tại Mặt trận Điện Biên Phủ pháo binh quân Pháp chiếm lợi thế tuyệt đối về số
lượng, cũng như dự trữ đạn dược, lại có cầu hàng không tiếp tế. Trong khi đó, pháo
binh của Quân đội ta rất ít, lại phải vận chuyển bằng sức người, qua các cung đường
hiểm trở dưới mưa và bom đạn ác liệt của địch.
Chỉ huy pháo binh Pháp, Trung tá Charles Piroth là một sĩ quan dạn dày kinh
nghiệm, được tổng Chỉ huy De Castries chọn làm Chỉ huy phó mặt trận Điện Biên
Phủ, đặc trách việc tổ chức lực lượng pháo binh.
Charles Piroth bố trí 30 lựu pháo cùng nhiều súng cối hạng nặng ở trung tâm
quận cứ điểm theo kiểu” khẩu đội tập trung” có thể dồn hỏa lực về bất kỳ hướng tấn
công nào. Các tướng lĩnh Pháp cũng kì vọng không quân của họ đóng vai trò như “
pháo binh trên không”, có thể ra vào ném bom “ như chốn không người” do Việt
Minh không có pháo phòng không và không quân ngăn chặn.
Piroth còn cho rằng, Việt Minh chỉ có thể triển khai những khẩu sơn pháo nhỏ
và súng cối bởi thời tiết, địa hình cùng không quân của họ đánh phá,việc vận chuyển
pháo hạng nặng vào chiến trường là điều không thể. “ Tôi có thừa số pháo cần thiết”,
Piroth nói, cam đoan rằng sẽ nghiền nát bất kỳ khẩu pháo Việt Minh nào sau 3 phút
chúng khai hỏa!
Rạng sáng ngày 13/3/1954, loạt đạn pháo đầu tiên của ta rơi vào trận địa của
Piroth, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Bất ngờ hơn, là tiếng gầm từ những khẩu
pháo 105mm tương tự như của Pháp. Piroth tỏ ra sợ hãi khi thấy Việt Minh có thể uy
hiếp trực tiếp đến vị trí của ông ta.Đến ngày 15/3, mặc dù có không quân và pháo các
bắn trả, các cứ điểm phía bắc Mường Thanh vẫn vỡ vụn một cách chóng vánh. Hai
khẩu pháo 105mm và một khẩu 155mm của Pháp bị phá hủy.
Báo chí hồi đó viết: Piroth bước vào hầm chỉ huy của De Castries với tâm trạng
của một người đã mất tất cả. Ông chỉ tay một cách vô định lên bản đồ khi được hỏi về
vị trí đặt pháo của Việt Minh. Sự kinh ngạc bao trùm khi một đội quân bị đánh giá
thấp lại có thể áp đảo hoàn toàn pháo binh Pháp như vậy.
Pháo binh Pháp bất lực trước cách bố trí “ hỏa khí phân tán” từ các dãy núi bao
quanh lòng chảo Điện Biên Phủ. Hầu hết đạn pháo quân Pháp rơi vào các trận địa
nghi binh, hoặc trúng các công sự có mái che chắc chắn.
Tướng Henri Navarre, Tư lệnh lực lượng viễn chinh Pháp tại Đông Dương viết
“ Việt Minh sử dụng chiến thuật khác hẳn truyền thống. Pháo của họ bố trí từng khẩu
riêng lẻ, đặt trong hầm chống được đạn pháo, bắn vào ta gần như trực diện” và cay
đắng thừa nhận: “ Cách đánh này đã làm đảo lộn mọi suy đoán của chúng ta”,
Sau khi bắn một nửa số đạn pháo dự trữ nhưng không tiêu diệt được bất cứ
khẩu pháo nào của Việt Minh, lại bị tổn thất nặng nề, Piroth với hai hàng nước mắt,
xin lỗi các sĩ quan, nói rằng mình đã mất hết danh dự và quân Pháp sẽ thua trận.
Viên trung tá cụt tay tự sát bằng quả lựu đạn tong hầm của mình.Thuộc cấp của
Piroth bí mật chôn cất ông ta ngay trong căn hầm. Để tránh gây hoang mang, việc
Piroth tự vẫn được giữ kín. Nhưng vài ngày sau,thông tin vẫn lộ ra qua các tờ báo thả
xuống bằng dù khiến quân Pháp suy sụp tinh thần nhanh chóng.
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Không quân, pháo binh Pháp những yếu tố làm lên sức mạnh của Pháp khi bị
khắc chế. Máy bay Pháp thậm chí còn không giám ném bom chi viện do sợ đánh
trúng quân mình.
Sự bất lực của pháo binh Pháp trong trận Điện Biên Phủ đã mở đường cho thất
bại toàn diện của Pháp ở mặt trận quyết chiến chiến lược này.
016. Phạm Đồng - Vương Trần/ Nhiều cựu chiến binh nghẹn ngào khi xem lại kỷ
vật// Lao động.- Số 104.- Ngày 7/5/2020 - Tr.6
Trao đổi với Lao Động, Trung tá Lê Vũ Huy - Phụ trách Giám đốc Bảo tàng
Lịch sử quân sự Việt Nam - chia sẻ, thường vào những ngày tháng 4 và tháng 5 lịch
sử, có rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước tới bảo tàng tham quan đến để được
sống lại những ký ức, những giây phút hào hùng của dân tộc. Trong đó, có những vị
khách là những cựu chiến binh rất cao tuổi, trong số đó có những người trực tiếp
tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là những nhân chứng sống, những cuốn “nhật
ký sống” kể về những thước phim chiến tranh, những khoảnh khắc lịch sử mà thế hệ
cha ông đã tham gia.
Hàng vạn hiện vật trưng bày tại khu vực ngoài trời và trong nhà được kết cấu
thành từng chuyên đề, phản ánh toàn diện những năm tháng chiến tranh ác liệt nhưng
hào hùng của quân và dân Việt Nam. Trong đó những hình ảnh, tài liệu và kỷ vật của
cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện
Biên Phủ đều là những hiện vật gốc thể hiện ý chí và tinh thần quyết thắng của quân,
dân cả nước. Bảo tàng luôn chú trọng đến việc giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân
tộc ta cho người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, bảo tàng còn giúp khách
nước ngoài hiểu rõ về Việt Nam ta, về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Vì
vậy, trong thời gian qua bảo tàng đã tạo điều kiện tốt nhất cho khách đến tham quan.
Nói về những kỷ vật vô giá đang được lưu giữ tại bảo tàng, Trung tá Lê Vũ
Huy cho biết, khi được chứng kiến những đoàn du khách, đặc biệt là những cựu chiến
binh đến thăm bảo tàng thì giá trị lại càng được nhân lên gấp bội. Bởi không ít những
người trong số đó được nhìn lại, nghe lại chiến thắng hào hùng đã rưng rưng nước
mắt, bật khóc khi thăm lại những hình ảnh chiến trường năm xưa.
017. MINH DUYÊN ( tổng hợp)“Chín năm là một Điện Biên”// Tuần tin tức.- Số
19.- Ngày 7/5/2020 - Tr.5
Không phải ngẫu nhiên mà Điện Biên Phủ lại có tên trong từ điển bách
khoa quân sự thế giới. Hơn 6 thập kỷ trước, với sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh
anh hùng, quân và dân ta “lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều”, giành toàn
thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ chống thực dân
Pháp xâm lược.
Tất cả cho tiền tuyến
Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức
mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần “ cảm tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân
và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp. Trong đó
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chiến thắng Việt Bắc Thu Đông (1947) là đòn quyết định làm thất bại hoàn toàn
chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của địch, bảo vệ an toàn cứ địa cách mạng và
đầu não kháng chiến. Chiến thắng Biên giới (1950) đã tạo ra một bước một bước
chuyển cơ bản cho cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn mới, chuyển hẳn sang liên
tục tấn công và phản công địch. Quân ta càng đánh, càng mạnh, càng thắng, quân
viễn chinh Pháp càng ngày càng lún sâu vào thế bị động,lúng túng.Vùng giải phóng
mở rộng, chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố.
Để cứu vãn tình thế. Bước vào Thu Đông 1953, thực dân Pháp và can thiệp Mỹ
đã cho ra Kế hoạch Nava (Navarre) tăng viện lớn về binh lực và chi phí chiến tranh,
mưu toan trong vòng 18 tháng sẽ tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, kiểm soát
lãnh thổ Việt Nam và bình định cả Nam Đông Dương.
Trước âm mưu của địch, tháng 9/1953, Bộ Chính trị họp bàn và quyết định mở
cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân với phương châm: tích cực, chủ động, cơ
động, linh hoạt, tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta, chọn nơi địch sơ hở
và nơi tương đối yếu mà đánh, chọn những hướng mà địch có thể đánh sâu vào vùng
tự do, đẩy mạnh chiến tranh du kích, giữ vững thế chủ động, kiên quyết buộc địch
phải phân tán lực lượng.
Khi phát hiện hướng tiến công chiến lược của ta vào Tây Bắc, Lai Châu và
Thượng Lào, ngày 20/11/1953, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên
Phủ là một địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, là một vị trí chiến lược cơ động ở
giữa miền Bắc Việt Nam, Thường Lào và miền Tây Nam Trung Quốc. Đối với địch
đây có thể trở thành một căn cứ lục quân và không quân rất lợi hai trong âm mưu
xâm lược của chúng ở Đông Nam châu Á. Do đó, chúng liên tiếp cho tăng cường lực
lượng, xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.
Cụ thể, chúng tập trung ở đây 16.200 quân gồm 21 tiểu đoàn trong đó có 17 tiểu đoàn
bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng, 1 phi đội
không quân, 1 đại đội vận tải cơ giới. Theo đó Điện Biên Phủ đã trở thành quyết
chiến điểm của Kế hoạch Nava. Thực dân Pháp tin trắc lòng chảo này sẽ “ nghiền
nát” quân đội Việt Nam.
Trước tình hình đó, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, công việc chuẩn bị cho chiến dịch được ráo
riết tiến hành từ cuối năm 1953. Trung ương Đảng quyết định thành lập Đảng ủy và
Bộ chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ do đồng chí Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính
trị Trung ương Đảng trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy và Chỉ huy trưởng mặt trận. Chính
phủ quyết định tổ chức Hội đồng cung cấp Mặt trận Trung ương do phó thủ tướng
Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch và Hội đồng cung cấp Mặt trận các cấp.
Cả nước đã tập trung sức mạnh cho mặt trận Điện Biên Phủ với khẩu hiệu “ Tất
cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”. Bộ Chính trị và tổng Quân ủy đã quyết
định tập trung 4 đại đoàn bộ binh,1 đại đoàn công pháo với tổng quân số trên 40.000
quân. Các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng , xẻ núi mở
đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Trên 260.000 dân công,
thanh niên xung phong bất chấp bom đạn, hướng về Điện Biên bảo đảm hậu cần phục
vụ chiến dịch…
29

Đến đầu tháng 3/1954, công tác chuẩn bị mọi mặt cho chiến dịch đã hoàn thành.
“ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”
17 giờ ngày 13/3/1954, quân ta tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Chiến dịch lịch sử bắt đầu.
Ngay phút đầu, trong trận tấn công cụm cứ điểm Him Lam, pháo binh ta đã lập
công, bắt chết quan tư Pê gốt (Pé got)- chỉ huy Him Lam và tên quan năm Gô xê
(Gaucher)- chỉ huy phân khu trung tâm. Sau 2 giờ chiến đấu, ta tiêu diệt 2 cứ điểm.
Tại cứ điểm thứ 3 phía Tây Bắc Him Lam, từ một lô cốt ngầm, địch bắn ra ác liệt.
Một chiến sĩ mình đầy thương tích của ta đã trườn lên, dồn hết sức lao vào lấp lỗ
châu mai, dập tắt hỏa điểm địch. Đó chính là anh hùng Phan Đình Giót.
Trận đầu phải thắng, đó là truyền thống của quân đội ta. Trong ngày mở màn
chiến dịch, ta tiêu diệt Him Lam, diệt 300 tên địch, bắt sống 200 tù binh. Liên tiếp
các ngày từ 14 đến 17/3, ta tiêu diệt nhanh gọn 2 cum cứ điểm kiên cố vào bậc nhất
của địch đồng thời làm tan rã một tiểu đoàn địch. Quân Pháp ở vị trí Bản Kéo sợ hãi
kéo cờ trắng ra hàng. Cánh cửa phía Bắc vào trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên
Phủ bị phá toang.
Với khí thế phấn khởi đánh thắng trận đầu, quân ta tấn công đợt 2 vào 5 cao
điểm phía Đông then chốt phòng ngự của địch. Để tăng cường cho Điện Biên Phủ,
thực dân Pháp đã tập trung hầu hết máy bay chiến đấu, máy bay vận tải ở Đông
Dương cho mặt trận. Đế quốc Mỹ tăng viện gấp cho Pháp hàng trăm máy bay chiến
đấu và vận tải, lập cầu hàng không chở dù từ Nhật và Mỹ sang mặt trận Điện Biên
Phủ. Đế quốc Mỹ còn đưa 2 tàu sân bay vào vịnh Bắc Bộ diến tập “ đổ bộ ào ạt vào
Đông Dương”.
Về phía ta, qua 2 đợt chiến đấu, lực lượng không ngừng được củng cố. Từ ngày
30/3 đến 30/4/1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm, thắt chặt vòng vây, chia cắt
và khiểm soát sân bay Mường Thanh, hạn chế tiếp viện của địch cho các cứ điểm. Đây
là đợt tấn công dài ngày nhất, quyết liệt nhất, ta và địch giành nhau từng tấc đất, tường
đoạn giao thông hào. Đặc biệt tại Đồi C1, ta và địch giằng co tới 20 ngày, đồi A1 tới 30
ngày. Sau đợt tấn công thứ 2, khu trung tâm Điện Biên Phủ đã nằm trong tầm bắn các
loại súng của ta, quân địch rơi vào tình trạng bị động, mất tinh thần cao độ.
Từ ngày 1/5/1954, ta mở đợt tiến công thứ 3. Quân ta đánh chiếm các cứ điểm
phía Đông và mở đợt tấn công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Đêm ngày 6/5/1954, tại đồi A1 trận đấu giữa ta và địch diễn ra quyết liệt, quân ta ào
ạt xông lên tiêu diệt các lô cốt và dùng thuốc nổ phá các hầm ngầm kiên cố của địch.
Tên quan Tư chỉ huy đồi A1 và khoảng 400 tên địch còn sống sót đã phải đầu hàng.
17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, ta chiếm sở chỉ huy của địch, tướng Đờ Cát (De
Castries) cùng toàn bộ Bộ Tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
phải ra hàng. Lá cờ “ quyết chiến, quyết thắng” của quân đội ta tung bay trên nóc
hầm chỉ huy của địch. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng!
Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo quân và dân ta đã đập
tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên, bắn rơi
62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch.
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Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu hiện rực rỡ sự trưởng thành vượt bậc của
quân đội ta. Mới gần 10 tuổi, quân ta đã ghi trên quân kỳ hàng nghìn chiến công, mà
đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là trận quyết chiến chiến lược, một trận
tiêu diệt điển hình nhất, trực tiếp đưa đến việc ký Hiệp định Giơ ne vơ về chấm dứt
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta
tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống mỹ, giải phóng miền
Nam, thống nhất Tổ quốc.
018. THÀNH NAM// Chiến thắng Điện Biên Phủ, bản hùng ca bất tử Chiến
thắng Điện Biên Phủ, bản hùng ca bất tử// Tiền Phong.- Số 127.- Ngày 6/5/2020 Tr.3
Vào những ngày này cách đây 66 năm, trên cánh đồng Mường Thanh,
quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất
trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam – Chiến thắng
Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ, nơi khắc ghi sự cống hiến, hi sinh to lớn của biết
bao cán bộ, chiến sĩ, người dân Việt Nam. Ảnh tư liệu
“Quyết định khó khăn nhất”
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện
trưởng Viện Chiến lược (Bộ Công an), nói rằng, sau 66 năm nhìn lại, đến bây giờ vẫn
còn nhiều điều mà cộng đồng quốc tế vẫn còn phân vân, chưa lý giải được vì sao Việt
Nam lại có thể thắng được cả Pháp và Mỹ. So sánh về tương quan lực lượng, trong
cuộc chiến chống thực dân Pháp, Việt Nam chỉ 1, còn Pháp phải 10. Thế nhưng Việt
Nam đã giành được thắng lợi, tạo ra một mốc son trong lịch sử Việt Nam, chặt đứt
dây chuyền của chủ nghĩa thực dân cũ, làm cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quyết định thay đổi phương châm tác chiến
(từ “Đánh nhanh giải quyết nhanh” sang “Đánh chắc tiến chắc”) được coi là quyết
định khó khăn nhất. Đây được coi là sự kiện kịch tính nhất trong cuộc kháng chiến
chống Pháp, điều mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi là “quyết định khó khăn nhất”
trong cuộc đời chỉ huy của mình. Quyết định đó thể hiện tư duy quân sự sắc sảo, bản
lĩnh của người cầm quân; đồng thời là biểu hiện của sự thấm nhuần tư tưởng quân sự
Hồ Chí Minh về “đánh chắc thắng”, thể hiện tính nhân văn của một vị tướng luôn biết
đề cao vai trò tập thể, tôn trọng tập thể vì lợi ích chung.“Thắng lợi Điện Biên Phủ
1954 và đại thắng mùa xuân 1975 đã tạo ra mốc son trong lịch sử Việt Nam, tạo dấu
ấn rực rỡ, làm cho cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ. Với chiến thắng Điện Biên Phủ,
Việt Nam là nước đầu tiên chặt đứt dây chuyền của chủ nghĩa thực dân cũ, còn đại
thắng mùa xuân 1975, chúng ta đã chặt đứt dây chuyền của chủ nghĩa thực dân mới
do Mỹ cầm đầu”, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược.
Các chuyên gia đều nhận định, Điện Biên Phủ đã trở thành nơi khắc ghi sự
cống hiến, hy sinh to lớn của biết bao cán bộ, chiến sĩ, người dân Việt Nam. Dưới sự
lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng yêu
thương, giúp đỡ, che chở, từ đội quân nhỏ bé ban đầu, quân đội nhân dân Việt Nam
đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt chiến đấu, bảo vệ nhân
dân.Dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, với tầm nhìn chiến lược, bằng sức mạnh
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tổng hợp của các yếu tố, thực hiện phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, bộ đội ta đã
liên tục tiến công, lần lượt đột phá, tiêu diệt từng cứ điểm, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn
tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến
trường kỳ chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ kéo dài trong 9 năm; chấm dứt hoàn
toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và toàn Đông Dương. Chiến
thắng này góp phần đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, buộc phải
ký Hiệp định Giơnevơ.
Ðộc lập, tự chủ
Từ bài học thành công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Thượng tướng Lê
Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng, ngày nay, quân đội ta phải chủ
động, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng
chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến. Quân đội phải là lực lượng
nòng cốt trong xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, trong đó đặc biệt
chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”. Trong quá trình thực hiện, phải quán triệt
quan điểm sức mạnh quốc phòng toàn dân không chỉ là sức mạnh quân sự, mà là
sức mạnh tổng hợp của quân sự, chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, an
ninh, đối ngoại, khoa học và công nghệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
tộc…
Đó là một nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, do nhân dân tiến hành, dưới
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước. Còn trong
quan hệ đối ngoại, phải quán triệt phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, giữ
vững nguyên tắc chiến lược mềm dẻo, linh hoạt về sách lược, chuyển hóa đối
tượng thành đối tác, gắn chặt lợi ích đối tác với lợi ích quốc phòng, an ninh, bảo
vệ chủ quyền đất nước.
Đề cập đến bài học về độc lập, tự chủ trong quan hệ quốc tế qua chiến dịch
Điện Biên Phủ, PGS.TS Phạm Đức Kiên (Viện Lịch sử Đảng) nhận định, chiến dịch
Điện Biên Phủ thắng lợi là kết quả của sự hợp lực từ nhiều yếu tố, là thắng lợi cao
nhất của chiến tranh nhân dân. Thắng lợi ấy không chỉ mang ý nghĩa đối với dân tộc
Việt Nam mà còn hàm chứa sâu sắc những giá trị tầm vóc thời đại.Hơn nữa, thắng lợi
của chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Việt
Nam những kinh nghiệm, bài học quý báu. Trong đó, bài học về sự độc lập, tự chủ
trong bối cảnh quan hệ quốc tế có những chuyển biến khó lường được Đại tướng Võ
Nguyên Giáp đánh giá là bài học sâu sắc nhất về lãnh đạo, chỉ huy trong chiến dịch
Điện Biên Phủ.
Phát huy giá trị của bài học về tinh thần độc lập, tự chủ trong lãnh đạo cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung, trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói
riêng, Đảng Lao động Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo nhân dân
ta giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời vận dụng
và phát triển sáng tạo bài học ý nghĩa đó trong thời kỳ đổi mới hiện nay.
019. MINH THỊNH/ Điện Biên hậu “ khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”//
Giáo dục và thời đại.- Số 109.- Ngày 6/5/2020 - Tr.8
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Không còn những ngày đêm “ đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm
vắt” Điện Biên hôm nay sau 66 năm(7/5/1954- 7/5/2020) chiến thắng “lừng lẫy
năm châu, chấn động địa cầu” đã thay da đổi thịt, là thành phố anh hùng với
kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ấm no, là điểm sáng nơi cực Tây Tổ quốc.
Mốc son chói nọi trong lịch sử
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hơn 65 năm về trước, Điện Biên Phủ là một
trung tâm đề kháng, “ một pháo đài bất khả xâm phạm” của thực dân Pháp. Nhưng
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, sau khi thông qua kế hoạch tác chiến
của Bộ Tổng tư lệnh, quân ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng mở màn cuộc tấn công đập tan tập đoàn cứ
điểm Điện Biên Phủ. Sau 3 đợt tấn công, quân ta lần lượt tiêu diệt và chiếm các cụm
cứ điểm lớn của địch. Sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng anh dũng, với tinh thần
quyết chiến, quyết thắng, chiều 7/5, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút
ngày 7/5, tướng De Castries, chỉ huy trưởng của toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu
hàng và bị bắt sống.
Đây có thể coi là bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh,
kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp(1945-1954). Buộc
thực dân Pháp phải ký hiệp định Giơ- ne- vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa
bình ở Đông Dương.
Ánh mắt xa xăm nghĩ về ngày tháng oai hùng tại vùng đất thiêng lịch sử,
ông Nguyễn Hữu Chấp nay đã 89 tuổi sống tại tổ 11, phường Him Lam, thành phố
Điện Biên Phủ nhớ lại những ký ức của mình và đồng đội trong 56 ngày đêm gian
khổ, hào hùng và oanh liệt.
Ông Chấp từng là Khẩu đội trưởng Khẩu đội 82. Nhiệm vụ quan trọng tham
gia trong trận đánh mở màn là cứ điểm Him Lam của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Với quyết tâm đánh trận đầu chỉ được thắng, không thể thua, cả khẩu đội cối 82
của ông viết tâm thư, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến tận nơi động viên và
giao nhiệm vụ.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất ấy là vào ngày 13/3/1954, Khẩu đội cối 82 của
ông, cùng pháo ta tập trung bắn vào trung tâm đề kháng Him Lam. Sau hơn 5 giờ
chiến đấu quyết liệt, lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” tung bay trên cứ điểm 3. Đến 22
giờ 30 phút, cứ điểm 2 cũng nằm dưới sự khống chế của ta: 23 giờ 30 phút, Đại đoàn
312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam. Ta đã tiêu diệt
gần 300 tên địch, bắt sống 200 tù binh, thu toàn bộ vũ khí trang thiết bị.
Cùng với chiến thắng Him Lam, chiến thắng Đồi Độc Lập đã đẩy địch vào thế
bị động, buộc phải ra hàng, mở ra cục diện và thế trận mới có lợi cho ta. Nó tạo khí
thế và quyết tâm cho các đơn vị trên toàn mặt trận tiếp tục tấn công tập đoàn cứ điểm
Điện Biên Phủ và giành thắng lợi hoàn toàn.
Có thể nói, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước, ý chí
kiên cường của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là chiến thắng của tình đoàn kết chiến
đấu thủy chung, son sắt của quân và dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, mở đầu
sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.
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Điểm sáng nơi cực Tây tổ quốc
Sau giải phóng Điện Biên, nhân dân đoàn kết, hàn gắn vết thương chiến tranh,
thi đua phát triển sản xuất. Các trường học , trạm y tế, công trình thủy lợi… dần được
xây dựng phục vụ đời sống nhân dân. Hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội bị bài trừ. Cuộc
sống mới của nhân dân đã hồi sinh và từng bước cải thiện trên chính mảnh đất bị bom
đạn cày xới năm xưa.
Sau chiến thắng Đồi Độc Lập năm xưa, nay xã Thanh Nưa đã thay da đổi thịt.
Người dân tập trung xây dựng đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần. Theo ông Khiếu
Đình Chất, thôn trưởng Độc Lập, xã Thanh Nưa( huyện Điện Biên), thôn Độc Lập có
gần 150 hộ, trong đó chỉ có 4 hộ nghèo. Trong thôn bà con không chỉ làm ruộng, làm
nương mà đã có nhiều hộ phát triển mô hình kinh tế làm giàu hiệu quả từ vườn - ao chuồng hay hoạt động kinh doanh buôn bán.
Theo bà Lò Thị Vân, chủ tịch UBND xã Thanh Nưa ( huyện Điện Biên), Thanh Nưa
là xã biên giới có đường biên giới giáp Lào. Hiện toàn xã có hơn 1.000 hộ với hơn 4.000
nhân khẩu, trong đó hộ nghèo còn hơn 8%; người lao động có việc làm đạt trên 97%.
Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực (lúa, ngô, khoai lang) của xã Thanh
Nưa hơn 900ha. Ngoài ra, người dân trong xã cũng đã trồng, phát triển cây công
nghiệp (cao su) và cây ăn quả các loại mang hiệu quả kinh tế cao. Các mặt giao
thông, thủy lợi, ý tế, giáo dục đều thuận tiện.
Không thể vắng mặt trong sự phát triển của tỉnh Điện Biên, thành phố Điện
Biên Phủ, cũng đang từng bước phát triển mạnh mẽ, đổi mới từng ngày, trở thành
một thành phố trẻ năng động, phát triển và giành được nhiều thành tựu.
Chia sẻ về kế hoạch phát triển, Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Điện Biên khẳng định, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 đã thực hiện
những bước đột phá với mong muốn sớm đưa địa phương sánh kịp với các tỉnh trung
bình khu vực trung du, miền núi phía Bắc.
Mục tiêu xây dựng thị xã Mường Lay trở thành thị xã Văn hóa- Du lịch giai
đoạn 2015-2020 và trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Cùng với đó là nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu hội nhập
và phát triển của tỉnh.
Ngoài ra, Điện Biên còn xây dựng đội ngũ doanh nhân, chuyên gia, quản trị doanh
nghiệp, có năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trường.
Từ mảnh đất chịu nhiều vết thương chiến tranh, trải qua 66 năm, Điện Biên
ngày nay đã chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo mới. Điện Biên vẫn đang không
ngừng nỗ lực để xây dựng đất thiêng lịch sử càng no ấm, xứng đáng với những gì ông
cha ta đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất hào hùng.
020. LINH TRẦN/ Cách nhận biết nấm độc// Phụ nữ Việt Nam.- Số 55.- Ngày
6/5/2020 - Tr.11
Mới đây, tại huyện Nậm Pồ (Điện Biên) liên tiếp xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm
làm 5 trẻ tử vong. Theo các chuyên gia, tình trạng ngộ độc nấm có thể tái nhiễm
nếu người dân vẫn giữ thói quen vào rừng hái nấm làm thực phẩm.
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Nhiều người dân tại xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) vẫn chưa hết bàng hoàng
trước cái chết của 3 trẻ do ngộ độc nấm. Trước đó, chiều tối 25/4 các bé Hạng Thị
Phua (sinh năm 2006); Hạng Thị Tang (sinh năm 2008, là em ruột của Phua) và
Giàng Thị Sư (sinh năm 2014) đều trú tại xã Na Cô Sa cùng đi hái nấm rừng về ăn.
Đến sáng 26/4, cả 3 đau đầu, đau bụng, buồn nôn, không ăn uống được. Sáng 27/4,
các cháu có biểu hiện nặng hơn, lúc này các bé mới kể lại việc đi hái nấm về ăn.
Ngay sau đó, gia đình đưa 3 bé đến Trạm Y tế xã để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Hạng
Thị Tang đã qua đời trên đường đến trạm y tế. Hạng Thị Phua và Giàng Thị Sư đã
được đưa lên Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ cấp cứu rồi chuyển lên BV Đa khoa tỉnh
Điện Biên. Sau một tuần cấp cứu, 2 cháu đã không qua khỏi và tử vong ngày 2/5.
Trước đó, ngày 4/4 hai cháu Lý A Bia (sinh năm 2005) và Lý A Cự (sinh năm 2008),
trú tại xã Nậm Khăn (huyện Nậm Pồ, Điện Biên) cũng đã tử vong do ăn nấm độc.
NHẬN BIẾT 4 LOẠI NẤM ĐỘC
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, nấm mọc tự nhiên trong rừng có
đến hàng trăm loại nhưng chỉ có 30-40 loại ăn được, còn lại đa phần là nấm độc.
Trong khi đó, không phải ai cũng có hiểu biết, kinh nghiệm để phân biệt, nhất là
trẻ nhỏ.
Theo cục An toàn thực phẩm, nguy cơ ngộ độc nấm có thể xảy ra với bất cứ ai,
không riêng gì trẻ nhỏ. Tại Việt Nam hiện có một số loại nấm độc phổ biến. Loại 1 là
nấm độc tán trắng. Loại này mọc thành từng cụm hoặc đơn chiến trên mặt đất trong
rừng. Mũ nấm màu trắng, bề mặt mũ nhẵn bóng, lúc non đầu tròn hình trứng, mũ nấm
dính chặt vào cuống. Khi trưởng thành mũ nấm phẳng với đường kính khoảng 5-10
cm. Khi già, mép mũ có thể cụp xuống. Cuống nấm màu trắng, thân cuống phình
dạng củ và có bao gốc hình đài hoa. Thịt nấm mềm, trắng, mùi thơm dịu.
Loại 2 là nấm độc trắng hình nón. Loại này mọc thành từng cụm hoặc đơn
chiếc trên mặt đất. Mũ nấm màu trắng, bề mặt nhẵn bóng, mũ nấm lúc non đầu tròn
hình trứng, mép khum đính chặt vào cuống. Khi trưởng thành, mũ nấm thường khum
hình nón. Cuống nấm màu trắng, có vòng dạng màng ở đoạn trên gần sát với mũ.
Chân cuống phình dạng củ và có bao gốc hình đài hoa. Thịt nấm mềm, màu trắng,
mùi khó chịu
Loại 3 là nấm mũ khía nâu xám. Loại nấm này mọc trên mặt đất trong rừng,
nơi có nhiều lá cây mục nát. Mũ nấm hình nón hoặc hình chuông, đỉnh nhọn, có các
sợi tơ màu từ vàng đến nâu tỏa ra từ đỉnh mũ xuống mép mũ nấm. Khi già, mép mũ
nấm bị xẻ ra thành các tia riêng rẽ. Phiến nấm lúc non màu hơi trắng, gắn chặt vào
cuống nấm và khi già có màu xám hoặc nâu, tách rời khỏi cuống nấm, thịt màu trắng.
Loại 4 là nấm ô tán trắng, phiến xanh. Loại này mọc thành từng cụm hoặc
đơn chiếc ở ven chuồng trâu, chuồng bò, trên bãi cỏ, ruộng ngô và một số nơi khác.
Mũ nấm lúc còn non hình bán cầu dài, màu vàng nhạt, có các vảy nhỏ màu nâu nhạt
hoặc xám nhạt. Khi trưởng thành, mũ nấm hình ô hoặc trải phẳng, màu trắng. Cuống
nấm màu từ trắng đến nâu hoặc xám, có vòng ở đoạn trên gần sát với mũ. Thịt nấm
màu trắng, chân cuống không phình dạng củ và không có bao gốc.
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