Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 8/2020
001. THÀNH TRUNG - TRƯỜNG LONG/ Chủ động ngăn chặn âm mưu của
các thế lực thù địch// Công an nhân dân.- Số 5490.- Ngày 8/8/2020 - Tr.2
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020
– 2025 diễn ra trong 2 ngày 6 - 7/8 với sự tham dự của gần 200 đảng viên đại diện cho
hơn 1000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Sơn,
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Lê
Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công An; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an đã
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp giải quyết kịp
thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp, mới phát sinh về ANTT ngay tại cơ sở, không
để bị động, bất ngờ. ANQG và TTATXH trên địa bàn tỉnh được bảo đảm giữ vững,
ổn định: tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ án hình sự đều vượt chỉ tiêu đề ra; các loại tội
phạm về TTXH giảm 8,92% so với nhiệm kỳ 2010 – 2015. Công tác xây dựng Đảng,
xây dựng lực lượng đạt được nhiều kết quả tốt, tạo chuyển biến rõ nét; kiện toàn, sắp
xếp tổ chức, bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: hằng năm, trên
90% tổ chức cơ sở đảng và trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…
Với quan điểm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, nhiệm
kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong sạch, liêm chính, gắn bó mật
thiết với nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, xử lý kịp thời
các vụ việc phức tạp nảy sinh về ANTT ngay từ cơ sở, đẩy lùi, làm giảm các loại tội
phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn,
lành mạnh, tạo môi trường an toàn và điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Tấn Tới khẳng định, Điện Biên là
một trong hai tỉnh trên cả nước có đường biên giới chung với hai quốc gia, là địa bàn
trọng điểm chiến lược về an ninh quốc phòng. Những tình hình trên sẽ tác động trực
tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh; đòi hỏi Đảng
bộ Công an tỉnh Điện Biên phải lỗ lực, phấn đấu rất cao, quyết liệt để hoàn thành các
mục tiêu đề ra. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu ngay sau khi Đại hội này Đảng bộ phải
triển khai quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ Công an tỉnh đến từng Đảng bộ, chi bộ.
Đồng thời thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước,
chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT. Trước mắt là tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện
Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao
những nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả,
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thiết thực các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, của Đảng ủy Công an trung ương, của tỉnh; tập trung thực hiện tốt chức
năng tham mưu, nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình. Phối hợp
chặt chẽ với các lực lượng chủ động ngăn chặn âm mưu, phương thức, thủ đoạn của
các thế lực thù địch, nhất là khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm; nâng cao năng lực
quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh
vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
Đại hội bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XVII;
6 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy; 6 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đại tá
Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng
bộ Công an tỉnh. Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại
hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIV.
Chiều 7-8, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng đoàn công tác đã đến dâng hương
tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1 tại TP Điện
Biên Phủ.
002. Đại tá Tráng A Tủa/ Chủ trương đúng, hợp ý Đảng lòng dân// Công an
nhân dân.- Số 5501.- Ngày 19/8/2020 - Tr.7
Là địa bàn trọng điểm, chiến lược thuộc khu vực biên giới phía Tây Bắc
của Tổ quốc, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) được thành lập năm 2013 và là một
trong 62 huyện nghèo nhất nằm trong Chương trình 30a của Chính phủ.Sau
thành công của chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé,
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ban, ngành,
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng,
sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ. Cùng với các lực lượng
Quân đội, Công an tỉnh Điện Biên đã và đang là lực lượng nòng cốt đi đầu trong
triển khai thực hiện một chủ trương lớn hợp ý Đảng, lòng dân.
Di cư từ huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai về bản Huổi Đáp, xã Nà Khoa, huyện
Nậm Pồ từ năm 1993. Gia đình anh Sùng A Sếnh phải sống trong ngồi nhà tranh,
vách nứa dột nát suốt 27 năm qua. Xoay sở mãi, vá chỗ nọ lại thủng chỗ kia, gia đình
anh cứ thế chìm trong những nghèo nàn, khắc khổ. Thế rồi, gia đình anh có trong
danh sách được xây lại nhà của Bộ Công an.
Đây có lẽ là niềm vui lớn nhất đối với gia đình anh trong nhiều năm qua, bởi
anh cũng như mọi người chung một tâm niệm “an cư mới lạc nghiệp”, anh Sùng A
Sếnh xúc động nói: “Gia đình rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương,
nhất là lực lượng Công an đã làm cho tôi một ngôi nhà vững chãi, từ bây giờ gia đình
không lo mưa, nắng bị giột xuống. Tôi rất vui mừng, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
gia đình tôi, cảm ơn, cảm ơn…”.
Từ khi rà soát danh sách hộ nghèo, rồi vận chuyển nguyên vật liệu hơn 150km
về đến bản Huổi Đáp đến khi hoàn thành là cả một quá trình nỗ lực của mỗi CBCS
Công an và các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền nơi đây. Mỗi cán bộ được
tham gia, dù trải qua nắng, mưa vất vả. Tuy nhiên, khi được góp sức dựng nhà cho
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anh Sếnh cũng như các hộ nghèo khác ở đây, ai nấy đều phấn khởi, vì đã được góp
tay, góp sức được làm những việc ý nghĩa cho bà con nhân dân.
Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có diện tích tự nhiên gần 150 nghìn ha, gồm 15
xã, trong đó có 8 xã biên giới, hơn 50 nghìn nhân khẩu với 8 dân tộc cùng sinh sống;
đây là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, tuy nhiên tình hình kinh tế - xã
hội và đời sống nhân dân trong huyện còn hết sức khó khăn. Toàn huyện có 5.809 hộ
nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 56% (năm 2019), số hộ nghèo chưa có nhà ở, nhà ở
tạm, dột nát còn hơn 1 nghìn hộ.
Là đơn vị đi đầu trong thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà tại huyện Nậm Pồ;
Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hàng trăm lượt CBCS xuống địa
bàn các xã, bản của huyện để triển khai thực hiện kế hoạch. Việc xây dựng nhà ở đảm
bảo tiêu chí “3 cứng” nền cứng, khung cứng, mái cứng và phải bảo đảm đúng mục
đích, yêu cầu theo đúng chủ trương đã đề ra.
Thượng tá Lù Văn Thành, Phó trưởng Công an huyện Nậm Pồ cho biết: “Công
an huyên đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; UBND huyện rà
soát danh sách hỗ trợ làm nhà, sau đó thực hiện các Kế hoạch. Chỉ đạo các tổ công
tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng được phân công làm nhà cho hộ nghèo.
Và lãnh đạo Công an huyện cũng trực tiếp tham gia làm nhà cho hộ nghèo. Tuy
vào mùa mưa, nhiều trận mưa lớn làm sạt lở đường, làm cuốn trôi nhà ở và các công
trình công cộng v.v…, nhưng các lực lượng tham gia làm nhà đã khắc phục khó khăn,
phấn đấu làm xong các ngôi nhà ở cho người nghèo theo đúng tiến độ”.
Theo Kế hoạch, các lực lượng được phân công hỗ trợ làm 615 nhà cho các hộ
nghèo, trong đó làm mới 587 nhà, sửa chữa 29 nhà; lực lượng Công an được giao làm
mới 144 nhà, sửa chữa 6 nhà. Mặc dù triển khai trong điều kiện còn nhiều khó khăn
nhưng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo
huyện Nậm Pồ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, bám sát chỉ đạo, hướng
dẫn của UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Các lực lượng đã trực tiếp xuống từng bản để tuyên truyền, giáo dục, vận động
để người dân nắm, hiểu rõ được chủ trương, để từ đó cùng phối hợp với lực lượng
chức năng tham gia vào quá trình thi công nhà theo đúng tiến độ đề ra.
Các đơn vị được giao hỗ trợ nhiệm vụ thống nhất nhận thức chủ trương: Hỗ trợ
làm nhà cho hộ nghèo theo phương châm, quan điểm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân
góp sức làm nhà”; nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”; nêu cao
tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ trong quá trình
tổ chức thực hiện.
Với đặc thù địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn, địa hình chia cắt, nhiều
núi, đồi, sông, suối; giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Đó là những
yếu tố cản trở công việc tập kết vật liệu, máy móc, thiết bị, vật tư dựng nhà.
Bên cạnh đó, các bản nằm cách xa nhau, xa trung tâm xã và do tập quán sinh
sống của người dân nên có những địa điểm làm nhà nằm ở vị trí trên đồi hoặc qua
núi, suối; việc đảm bảo nguồn điện vận hành máy hàn, máy cắt sắt dựng khung nhà
cũng gặp nhiều trở ngại.
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Lực lượng Công an cùng với các đơn vị khác đã từng bước khắc phục khó
khăn, triển khai các biện pháp để thực hiện việc làm nhà hoàn thành theo tiến độ, để
chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19-8-1945 - 19-8-2020) và
Quốc khánh 2-9.
Với tinh thần vào cuộc đầy quyết tâm và trách nhiệm của các cấp, các ngành,
đoàn thể chính trị và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của mỗi người dân,
những ngôi nhà mới đang dần hiện hữu. Đến thời điểm hiện tại, đã có 385 ngôi nhà
hoàn thành, đạt 63% tiến độ đề ra. Đối với những hộ nghèo vùng cao, biên giới thì
niềm vui như được nhân lên gấp bội khi họ được ở trong những ngôi nhà mới khang
trang, vững chãi.
Việc hỗ trợ người nghèo có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống theo chủ trương
của Bộ Công an không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương mà còn có ý nghĩa
lớn về mặt chính trị, góp phần ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới, từ đó giúp
người dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
Những ngôi nhà nhân ái được dựng lên ở một trong những địa bàn khó khăn
bậc nhất của cả nước, đó cũng chính là niềm vinh dự, trách nhiệm của những cán bộ,
chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên. Nhưng hơn hết, việc làm này đã và đang góp phần
giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số trên
địa bàn bám đất, bám bản, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, củng cố
niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Chủ trương hỗ trợ xây dựng làm nhà cho các hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ của Bộ
Công an, Công an tỉnh Điện Biên đã và đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, và nhân rộng
trên toàn quốc, tất cả cùng chung tay "Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau".
003. Đại tá Tráng A Tủa/ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh: Viết tiếp chiến công nơi biên cương Tây Bắc của
Tổ quốc// Công an nhân dân.- Số 5505.- Ngày 23/8/2020 - Tr.3
Cách đây 67 năm, một đơn vị Công an đã được thành lập ngay vùng địa
đầu Tổ quốc, đảm nhận nhiệm vụ giữ gìn ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế cho
một vùng rừng núi Tây Bắc. Đơn vị ra đời trong khói lửa chiến tranh, trưởng
thành, phục vụ tốt mọi mặt công tác Công an, góp phần quan trọng trên mặt
trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự,
an toàn xã hội xuyên suốt trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trở lại bối cảnh lịch sử vào cuối năm 1952, khi tỉnh Lai Châu được giải phóng,
thực dân Pháp thất bại nặng nề cả về quân sự lẫn chính trị nhưng chúng chưa từ bỏ
âm mưu thôn tính Lai Châu một lần nữa. Với dã tâm ấy, thực dân Pháp đã cung cấp
vũ khí, tiền bạc tiếp sức cho bọn phản cách mạng, bọn phỉ gia tăng các hoạt động
chống phá cách mạng. Để nhanh chóng ổn định tình hình, chủ động phát hiện và đập
tan âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của chúng, ngày 10-1-1953, Ban cán sự
Đảng tỉnh Lai Châu quyết định thành lập Ty Công an Lai Châu (nay là Công an tỉnh
Điện Biên) có nhiệm vụ giữ gìn ANTT, tiêu diệt thổ phỉ, chống gián điệp biệt kích
và giữ yên đời sống nhân dân.
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Buổi đầu thành lập, toàn lực lượng chỉ có 25 CBCS, hình thành 2 ban và Công
an 4 huyện, kinh nghiệm còn ít, trang bị hết sức thiếu thốn. Song dưới sự lãnh đạo
của Khu uỷ Tây Bắc, của Công an khu và Ban cán sự tỉnh, lực lượng Công an Điện
Biên đã cùng với các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã kiên
cường, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, phối hợp với các lực lượng vũ trang khác
tiến hành trấn áp, tiêu diệt, bức hàng hàng trăm tên phản cách mạng, bọn tề ngụy, phỉ;
tổ chức vây bắt các toán gián điệp, biệt kích xâm nhập, bảo vệ an toàn các cơ quan
đầu não của Đảng, chính quyền, các khu căn cứ du kích, các tuyến đường vận chuyển
lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, góp
phần cùng với quân dân cả nước làm nên một chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
"lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, những năm
qua, nhất là sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, tình hình thế giới có
nhiều biến động sâu sắc. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn ra sức tìm
cách phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta bằng chiến lược
"Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ với những âm mưu và thủ đoạn ngày càng tinh
vi, thâm độc hơn. Đứng trước những thử thách mới hết sức gay go và phức tạp, nhận
thức sâu sắc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính
trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên luôn vững vàng
trước trận tuyến bảo vệ ANTT, chủ động, sáng tạo, vận dụng các quan điểm đổi mới
của Đảng, của Ngành vào chỉ đạo cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn
TTATXH, cũng như công tác xây dựng lực lượng.
Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời
phát hiện và đấu tranh có hiệu quả các hoạt động tình báo, gián điệp, hoạt động chiến
tranh tâm lý của địch, hoạt động chống phá của các đối tượng . Phối hợp với lực lượng
Quân đội, Bộ đội Biên phòng nắm chắc tình hình an ninh biên giới, chủ động đấu tranh
chống các hoạt động xâm lấn biên giới, chống vượt biên xuất nhập cảnh trái phép, bảo
vệ tốt an ninh và chủ quyền 2 tuyến biên giới Việt - Trung và Việt - Lào.
Từ năm 2000 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã tăng cường trên 20 ngàn lượt
CBCS xuống cơ sở, thực hiện 3 cùng với Nhân dân, tập trung vào các địa bàn trọng
điểm, biên giới, vùng sâu, vùng xa; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với
cấp uỷ, chính quyền các cấp có những chủ trương giải pháp toàn diện để phát triển
kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng Công an
tăng cường cơ sở đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả bằng sức lao động, vốn, kỹ
thuật giúp dân tăng gia sản xuất, làm đường dân sinh, trường học... quyên góp hàng
ngàn chiếc chăn màn, quần áo ủng hộ nhân dân các xã khó khăn; tham gia xây dựng
hệ thống chính trị, xoá các cơ sở trắng về đảng viên. Nổi bật, từ kinh nghiệm tăng
cường xuống cơ sở, 3 cùng với Nhân dân, Công an tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho
Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo 49 sở, ban ngành trong tỉnh tăng cường cán bộ xuống 49
xã đặc biệt khó khăn, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANTT, gắn với
xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.
Là một địa bàn trọng điểm về ANQP, thời gian qua thực hiện lời kêu gọi của Bộ
trưởng Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tỉnh
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ủy, UBND tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở
cho các hộ nghèo tại 2 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ. 1764 căn nhà đã được tu sửa và
dựng lên cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở nơi phên giậu Tây Bắc.
Bên cạnh việc đấu tranh trấn áp mạnh mẽ vào các đường dây ma túy đã từng
hoạt động trên địa bàn, Công an tỉnh Điện Biên còn tổ chức rất nhiều đợt ra quân truy
quét các loại tội phạm về trật tự xã hội.
công tác xây dựng và củng cố lực lượng cũng đã được Công an tỉnh Điện Biên
coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất, thể
hiện tính dân chủ, tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Đội ngũ CBCS
không ngừng được giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị và
năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua
"Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.
Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực
hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Chỉ thị 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt
kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ…
Qua thực tế phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu
cho tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong
đấu tranh tấn công tội phạm như tập thể: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý,
Phòng An ninh xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Phòng An ninh
điều tra, Phòng CS Quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Điện Biên... Các cá
nhân như: Anh hùng Liệt sỹ Hà Ngọc Thao (Công an huyện Điện Biên), Phạm Thanh
Bình (Công an huyện Mường Chà), Anh hùng Liệt sĩ Phạm Văn Cường (Phòng Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma tuý); Liệt sỹ Đỗ Quang Khánh, Ngô Thái Nhật (Công an
huyện Tủa Chùa) ... Những thành tích đó đã được Nhân dân tin yêu, cảm phục; được
Đảng và Nhà nước ghi nhận.
Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại
tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Công an
tỉnh có nhiều mô hình điểm sáng về bảo vệ An ninh tổ quốc như: Cụm dân cư không
có tội phạm, Dòng họ bình yên…Duy trì hoạt động của 4.038 tổ chức quần chúng bảo
vệ an ninh, 165 Đội thanh niên xung kích an ninh…Qua đó, khơi dậy được sức mạnh
của toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, tạo nên thế trận an
ninh Nhân dân vững chắc, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong
việc tham gia bảo vệ ANTT.
Với những chiến công, thành tích đã đạt được, Công an Điện Biên vinh dự
được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang
cho tập thể Công an tỉnh, 3 tập thể khác và 4 cá nhân trực thuộc được phong tặng
danh hiệu Anh hùng; 2 Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều Huân chương Quân
Công, Huân chương Chiến Công, Huân chương Lao động và hàng loạt phần thưởng
cao quý khác mà Đảng và Nhà nước dành tặng cho lực lượng Công an tỉnh Điện Biên
trong suốt thời kỳ kháng chiến cứu quốc và cả trong thời bình.
004. NHÓM PV/ Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch COVID-19 trên tuyến
biên giới// Tuần tin tức.- Số 32.- Ngày 6/8/2020 - Tr.12
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Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, với tinh thần
“chống dịch như chống giặc”, những người lính "quân hàm xanh" đã không
ngại gian khổ, thực hiện nhiệm vụ "kép": ngày đêm tuần tra, giữ vững an ninh
biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vừa “căng mình” bám chốt để ngăn ngừa,
phòng chống dịch bệnh xâm nhập qua biên giới.
Thực hiện nhiệm vụ “kép” trên các chốt chặn
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện
Biên) nằm giáp biên giới với nước Lào, được giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý tuyến
biên giới dài hơn 24 km với 10 mốc quốc giới. Thực hiện sự Chỉ đạo của Bộ Tư lệnh
Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Cửa
khẩu Quốc tế Tây Trang đã kích hoạt 6 chốt chặn trên chiều dài tuyến biên giới gồm:
chốt mốc 112 và 113, chốt mốc 116 và 117, chốt mốc 119-121 (khu vực bản Púng
Pửa), chốt mốc 112, chốt cơ động và chốt phục vụ trực tại khu vực cách ly tạm thời
tại cửa khẩu. 29 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, 15 Công an viên và lực lượng Dân quân
xã Na Ư (huyện Điện Biên) đảm nhận bám chốt. Tại các chốt chặn, dù trong điều
kiện mùa mưa, giao thông đi lại khó khăn, hiểm trở, nơi ăn ở, sinh hoạt còn khó khăn,
thiếu thốn nhưng các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bám chốt đều xác định rõ trách
nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm ngăn ngừa dịch COVID19 xâm nhập vào nội địa.
Đại úy Nguyễn Tài Đô, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế
Tây Trang, cán bộ trong tổ “cắm” chốt mốc quốc giới 113 cho biết: Từ ngày 28/7,
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã “kích hoạt” và duy trì hoạt động
nghiêm 6 chốt chặn trên tuyến biên giới Việt - Lào để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập
vào nội địa. Hiện đang là thời gian cao điểm mưa lũ, các chốt đóng ở vị trí xa dân cư,
xa đơn vị, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm, song cán bộ,
chiến sĩ tại các chốt vẫn duy trì nghiêm công tác trực, canh gác 24/24 giờ, tăng cường
công tác kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép.
Cũng theo Đại úy Nguyễn Tài Đô, địa bàn khu vực biên giới hai bên Lào và
Việt Nam có nhiều đường mòn, lối mở, nhiều đối tượng đã lợi dụng thăm thân để qua
lại biên giới nên rất khó khăn cho lực lượng Biên phòng trong công tác bám nắm và
truy theo "dấu vết". Để làm tốt được những việc này, cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện
tuần tra thường xuyên.
Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang
với lực lượng chức năng nước bạn Lào trong việc trao đổi tình hình dịch hai bên biên
giới, trao trả, tiếp nhận, bàn giao các trường hợp nhập cảnh trái phép được Trạm Biên
phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang chú trọng thực hiện.
Tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Đại úy Hoàng Ngọc Đính, Trạm trưởng
Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên)
cho biết: Đơn vị đã có kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị của cấp trên,
đặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 lên hàng đầu. Đặc biệt, đơn vị duy trì chặt
chẽ đúng quy trình, quy định việc quản lý xuất - nhập cảnh đối với người, phương
tiện, hàng hóa tại cửa khẩu; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo
kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tất cả những người qua lại tại cửa khẩu phải được kiểm
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tra y tế, đo thân nhiệt, khám sàng lọc; khi đủ điều kiện đảm bảo theo quy định mới
được làm thủ tục nhập cảnh.
Trung tá Phương Công Quý, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế
Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết: Địa bàn đơn vị quản lý được
xác định là điểm nóng, phức tạp về tình hình an ninh trật tự, nhất là tình hình tội
phạm buôn bán, vân chuyển trái phép chất ma túy. Lợi dụng địa hình phức tạp, giao
thông chia cắt mạnh, nhiều đường tiểu ngạch (đường mòn, lối mở), tội phạm đã trà
trộn, dùng mọi thủ đoạn để vận chuyển trái phép các chất ma túy, hàng cấm vào nội
địa. Do vậy, giai đoạn này, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn phải thực hiện đồng bộ các
giải pháp để thực hiện nhiệm vụ “kép”: Sâu sát địa bàn với phương châm “3 bám, 4
cùng” tại cơ sở, triển khai công tác biên phòng, dân vận, xây dựng thế trận lòng dân
để nắm chắc tình hình an ninh trật tự, giữ vững bình yên nơi biên cương, bảo vệ vững
chắc chủ quyền biên giới; đồng thời khôi phục, kích hoạt các chốt chặn trên tuyến
biên giới nhằm ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép vào nội địa, bước đầu
phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập vào nội địa.
Kích hoạt hệ thống chốt chặn trên toàn tuyến biên giới
Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh Điện Biên, cho biết: Điện Biên có đường biên dài, trên toàn tuyến biên giới có
hai cửa khẩu, hàng trăm đường mòn tiểu ngạch, lối mở. Do vậy, tình trạng nhập cảnh
trái phép diễn biến khá phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh qua biên giới rất
cao. Thực hiện sự Chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng, chủ động ứng phó tình trạng
nhập cảnh trái phép vào địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xác định nhiệm
vụ phòng, chống dịch COVID-19 là quan trọng, cấp bách. Theo đó, Bộ Tư lệnh sẽ
tiếp tục chỉ đạo các Đồn tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới, quyết
tâm ngăn chăn triệt để việc nhập cảnh trái phép để ngăn chặn dịch COVID-19 xâm
nhập vào khu vực biên giới.
Theo Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh Điện Biên, toàn tuyến biên giới dài hơn 455km tiếp giáp với hai nước
Lào, Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã kích hoạt, tổ chức duy trì
nghiêm 60 chốt chặn, với hơn 250 cán bộ, chiến sĩ túc trực, thực hiện việc kiểm tra,
tuần tra đường biên, đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh
trái phép.
Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chỉ đạo các đơn vị tiếp
tục tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là tại
29 xã biên giới thuộc địa bàn 4 huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé và Điện
Biên về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng, biện
pháp cho người dân thuộc các cộng đồng dân tộc sinh sống khu vực biên giới phòng
chống dịch, không được chủ quan, lơ là. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện
Biên tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, trao đổi thông tin với các lực
lượng bảo vệ biên giới của các nước có chung đường biên trong thực hiện nhiệm vụ
công tác biên phòng cũng như các biện pháp phòng, chống dịch để chủ động nắm
chắc tình hình dịch từ xa, nhanh chóng có những biện pháp trong việc xử lý, ứng phó
hiệu quả ở trong nước.
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“Chúng tôi chỉ đạo, tiếp tục đảm bảo tốt đời sống sinh hoạt sức khỏe cho bộ
đội, đảm bảo 100% quân số chiến sĩ khỏe, tư tưởng vững vàng để thực hiện tốt nhiệm
vu chính trị và phòng, chống dịch, đặc biệt là đảm bảo tốt cơ sở vật chất, các điều
kiện sinh hoạt cho các tổ, chốt đang thực hiện nhiệm vụ trực tiếp phòng chống dịch
trên các chốt dọc tuyến biên giới”, Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết.
005. LÊ LAN/ Biên giới mùa mưa...// Thời nay.- Số 1108.- Ngày 27/8/2020 - Tr.5
Tây Bắc mùa mưa. Những cơn mưa tầm tã dội xuống ngày này sang ngày
khác như thử thách mỗi ngọn núi, lòng người. Trong các khe suối nước đổ về ầm
ào như gào thét. Vậy mà trên những nẻo đường biên ở cực Tây đất nước, nhiều
ngày qua hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng dân quân địa phương vẫn
kiên cường bám trụ để canh gác, tuần tra, bảo đảm bình yên trên tuyến đầu
chống dịch…
Ra đầu dốc “hứng” sóng điện thoại
Sau khi sắp gọn dầu, muối và một ít đồ hộp vào chiếc ba-lô, Đại úy Hờ A Sở
mới lồng hai chiếc áo mưa thành một để mặc kín từ đầu đến quá gối. Quần xắn móng
lợn, chân để trần, Đại úy Sở vẫy tay chào cán bộ chỉ huy và anh em chiến sĩ rồi rảo
bước dưới màn mưa. Chiều biên giới tối nhanh hơn mực, mới 4 giờ chiều mà mầu
đêm đã thẫm phía mờ xa.
Chờ khi Đại úy Hờ A Sở đi khuất trong chiều mưa, Trung tá Đặng Văn Hạnh,
Đồn trưởng biên phòng Nậm Nhừ mới trở vào phòng làm việc, tiếp tục trực máy chờ
thông tin các chốt báo về. Trò chuyện với anh, chúng tôi mới biết, không phải chỉ
chiều nay mà suốt tám tháng qua kể từ khi dịch Covid-19 tràn về, đã rất nhiều chiều
Trung tá Hạnh không khỏi chạnh lòng mỗi khi tiễn cán bộ, chiến sĩ về chốt như thế.
Lật từng trang trong cuốn sổ làm việc, Trung tá Hạnh khẽ nói: Theo chỉ đạo từ
Bộ Chỉ huy, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa phận Đồn Nậm Nhừ quản
lý có 17 km đường biên và sáu mốc quốc giới. Để bảo đảm an toàn đường biên mốc
giới, không để người dân trên khu vực biên giới xuất - nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, từ cuối tháng 2, Đồn biên phòng (ĐBP) Nậm Nhừ đã
lập bốn tổ chốt chặn cố định, một tổ lưu động với 16 cán bộ, chiến sĩ. Trong số bốn tổ
chốt chặn cố định có hai chốt ở mốc 43 và 46 là khó khăn nhất. Bởi cách đồn hơn
chục cây số, đường từ đồn về chốt lại chủ yếu đường mòn xuyên rừng, đi lại ngày
nắng đã khó nên ngày mưa chẳng thể đếm khó trên đoạn đường. Ấy vậy mà, cứ hai
tuần một lần, cán bộ, chiến sĩ trong chốt lại thay nhau về đồn nhận chỉ đạo mới và lấy
lương thực, thực phẩm - nhưng cũng chủ yếu là đồ khô, như mì tôm, lương khô với
dầu và muối, chứ những đồ tươi dù “thèm” lắm cũng chẳng mang đi được. “Thỉnh
thoảng trên đồn có thực phẩm tươi thì anh em cất riêng một ít để phần anh em trên
chốt về. Vậy mà lắm hôm người về cũng chẳng kịp ăn vì lo mưa dông trên chốt nên
lại vội vã đi”, Trung tá Hạnh trầm giọng khi nhắc chuyện ấy, cứ như thể anh đang
mắc nợ đồng đội của mình!
Cũng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, rất nhiều đêm Thiếu úy Nguyễn
Mạnh Dũng, Tổ trưởng chốt chặn tại mốc 111 - 112 thuộc địa phận ĐBP Cửa khẩu
9

Quốc tế Tây Trang quản lý, đã không thể chợp mắt. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu
úy Dũng cho biết: Không điện, không nước, không sóng điện thoại và không cả dân
cư, đấy là chưa kể nguy cơ nếu lũ ống mà về thì hiểm nguy không lường hết. Nói rồi,
Thiếu úy Dũng chỉ tay về con dốc sừng sững trước mặt và bảo, mỗi ngày mình đều
leo lên đó “hứng” sóng điện thoại để gọi điện báo cáo chỉ huy đồn và cũng để cập
nhật thông tin dự báo thời tiết của ngày sau.
Và tôi, nhìn về con dốc dựng đứng ngay cạnh chốt đã hình dung cảnh người
lính “hứng” sóng điện thoại mà thương. Bảo xa xôi quá đã đành, chứ đằng này cách
đồn có bốn cây số và cách trung tâm thành phố vài chục cây, vậy mà nơi đây như
cách cả vùng trời. Không về tận nơi, không nghe chuyện, liệu mấy ai hiểu gian khó
như thế này!
Căng mình giúp dân chạy lũ
Những điều được thấy ở các chốt vùng biên tưởng với cán bộ, chiến sĩ biên
phòng Điện Biên đã là vất vả lắm! Nhưng mà không, bởi đó chỉ là một phần trong số
nhiệm vụ các anh vẫn đảm đương mỗi ngày. Điểm từng phần việc của cán bộ, chiến
sĩ, Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP)
tỉnh Điện Biên, cho biết: Nhiệm vụ chính là bảo vệ đường biên mốc giới, song từ khi
có dịch Covid-19 đến nay cán bộ, chiến sĩ biên phòng Điện Biên được giao thêm
nhiệm vụ tuần gác 24/24 giờ tại 68 điểm chốt chặn (cố định, lưu động) bảo đảm
không người nào qua biên giới mà BĐBP không biết. Trong nhiệm vụ phòng dịch,
các ĐBP còn đảm nhiệm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch cho bà con, đặc
biệt là bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, nắm thông tin người ra vào địa bàn
biên giới, người đi lao động từ vùng dịch trở về. Và thêm nữa là hỗ trợ nhân dân mỗi
khi gặp sự cố thiên tai bởi với người lính biên phòng thì nhiệm vụ bảo đảm an toàn
cho nhân dân biên giới vừa là trách nhiệm, vừa là niềm thương.
Điều ấy như lời Đại tá Trần Nam Trung nói, khiến tôi nhớ cảnh người lính biên
phòng Đồn Nậm Nhừ băng mình qua suối để cứu dân chạy lũ quét vừa qua. Sáng
sớm hôm ấy, ngày 17-8, ngay khi nghe tin lũ quét tràn về trung tâm bản Nậm Nhừ 1,
xã Nậm Nhừ thì tất cả cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Nậm Nhừ đã tỏa về bản Nậm Nhừ 1
giúp dân chạy lũ, mặc trời mưa ầm ào đổ về suối Nậm Nhừ. Đến từng nhà giúp người
già, trẻ nhỏ đi tránh lũ, khi cơn lũ đi qua thì cán bộ, chiến sĩ lại căng mình giúp bà
con hót đất, dọn bùn.
Nhờ có BĐBP giúp sức, chỉ sau năm ngày, bản Nậm Nhừ 1 đã bớt cảnh tan
hoang, đổ nát. Như lời cô Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT
tiểu học Nậm Nhừ đã tâm sự với chúng tôi hôm trước: “Nhờ có cán bộ, chiến sĩ biên
phòng nên bà con và các thầy, cô giáo mới có thêm động lực để gượng dậy sau lũ,
chứ sức dân không thì chẳng biết khi nào mới dọn được núi bùn”!
Và cũng chuyện BĐBP giúp dân chạy lũ, dù đã nhiều ngày trôi qua song với bà
con dân tộc H’Mông ở bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên thì chuyện ấy như
mới ngày hôm qua. Kể cho chúng tôi nghe chuyện cơn lũ tràn về hồi đầu tháng 7 vừa
qua, Trưởng bản Ca Hâu - Vừ A Tú bảo rằng, nước đổ về ầm ầm cuốn theo rất nhiều
bùn đất tràn vào nhà dân làm đổ cột, trôi thóc. Nhiều người sợ quá chỉ biết khóc vì
bản H’Mông chưa bao giờ thấy lũ về như thế. Khi bà con lo sợ nhất thì cán bộ, chiến
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sĩ ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang về. Các anh đã giúp bà con đưa thóc, ngô, trâu,
bò đi chạy lũ. Nhờ có các anh mà người bản Ca Hâu không mất ai, thóc lúa bị trôi
cũng không nhiều.
Hỏi thêm Thiếu tá Nguyễn Đình Thuần, Phó trưởng BĐBP Cửa khẩu Quốc tế
Tây Trang về cái ngày các anh đã giúp bà con chạy lũ, thì được biết: Trừ những
người đi cắm chốt, còn tất cả 39 cán bộ, chiến sĩ đều tức tốc về bản giúp nhân dân.
Với các anh giúp dân là trách nhiệm, là việc làm ý nghĩa, để đầy thêm tình quân dân
luôn gắn bó nghĩa tình.
Nhắc chuyện tiễn Đại úy Sở về chốt chiều ấy, Trung tá Hạnh kể thêm về
cuộc sống những ngày qua của anh em ở mốc 46. Thiếu thốn đủ thứ, nhưng
thiếu nhất là nước và rau xanh, bởi thế mà anh em phải thay phiên gác đi gùi
từng can nước và hái lá tàu bay làm rau ăn cho đỡ xót ruột. Mùa mưa này, khe
suối gần chốt ầm ào chảy suốt ngày đêm lại càng khiến cán bộ, chiến sĩ lo lắng
nhiều hơn. Lắm khi trong giấc ngủ chập chờn sau ca gác, Đại úy Hờ A Sở lại
giật thót mình vì mơ thấy lũ quét đang tràn qua…
006. PHẠM KIÊN/ Xây mái ấm nơi biên cương Tây Bắc// Quân đội nhân dân.Số 21323.- Ngày 17/8/2020 - Tr.2
Thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo huyện Nậm Pồ
(Điện Biên), với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm nhà”, những
ngày này, cán bộ, chiến sĩ và trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) Đoàn Kinh tếQuốc phòng (KT-QP) 379, Quân khu 2 đang nỗ lực "vượt nắng, thắng mưa" để
kịp hoàn thành 56 ngôi nhà, mang lại mái ấm, an cư cho dân bản.
Hiểu địa bàn, thạo công việc
Biết tin anh Lò Văn Khế hôm nay làm lý vào nhà mới, nhiều người dân ở bản
Tân Phong, xã Si Pa Phìn đến chia vui với vợ chồng anh chị. Lấy nhau được hơn 10
năm, từ lúc sinh đứa con thứ hai thì vợ anh Khế phát bệnh trầm cảm. Hằng ngày anh
Khế đi làm thuê, lo từng bữa ăn cho gia đình nên chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện
làm nhà. Trước ban thờ tổ tiên, giọng anh Khế rưng rưng: “Xin cảm ơn Đảng, Nhà
nước, cảm ơn các chú bộ đội đã dựng cho gia đình tôi căn nhà mới kiên cố...”. Không
chỉ riêng anh Khế, hơn 50 hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn đang được Đoàn KTQP 379 hỗ trợ làm nhà đợt này, chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng hơn, yên ấm hơn.
Nậm Pồ là huyện miền núi, biên giới giáp Lào, có 8 dân tộc sinh sống, đời
sống kinh tế còn nhiều khó khăn, vấn đề an sinh xã hội vẫn luôn là nỗi trăn trở của
chính quyền địa phương. Thượng tá Lưu Lương Bằng, Phó đoàn trưởng Đoàn KT-QP
379 cho biết: “Thực hiện Kế hoạch số 1484/KH-UBND ngày 26-5-2020 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Nậm
Pồ, Đoàn KT-QP 379 được giao hỗ trợ làm 56 ngôi nhà. Xác định đây là nhiệm vụ
chính trị quan trọng, đoàn đã thành lập ban chỉ đạo và 4 tổ công tác; xây dựng kế
hoạch; tổ chức tập huấn kỹ thuật lắp ghép nhà cho dân bản”. Ban chỉ đạo đã huy động
lực lượng là những cán bộ, chiến sĩ, TTTTN am hiểu địa bàn, thạo công việc, đồng
thời họp bàn ra quyết tâm vượt khó hoàn thành nhiệm vụ.
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Mặc dù đã xác định trước tinh thần nhưng khi bắt tay vào thực hiện các anh
mới hiểu đây là công việc không hề đơn giản. Vận chuyển nguyên vật liệu đã khó,
trong khi đó một số người dân lại cho rằng nhà tình nghĩa là Nhà nước làm, dân chỉ
việc đến ở... Sau khi họp bàn, đoàn đã thành lập một tổ công tác đặc biệt, phối hợp
với cán bộ xã Si Pa Phìn đến từng điểm bản để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu
đúng chủ trương.
Tại bản Tân Phong, Trung tá Nguyễn Hồng Chính, Tổ trưởng tổ 1 đã tổ chức
một cuộc họp bản với sự có mặt của lãnh đạo xã cùng 17 hộ gia đình được hỗ trợ làm
nhà. Được cán bộ giải thích về phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm nhà”,
nguyên tắc “cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”... bà con đã hiểu ra vấn đề. Từ
đó quân dân đồng lòng quyết tâm hoàn thiện kịp tiến độ bàn giao.
Trên công trường biên giới
Chúng tôi có mặt tại bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, từ đầu ngõ đã nghe tiếng
leng keng của búa sắt, tiếng xè xè của máy cưa lẫn trong tiếng cười nói rộn ràng.
Trên trục đường chính, TTTTN cùng dân bản đang vận chuyển vật liệu vào các điểm
bản. Trung tá Nguyễn Hồng Chính tâm sự: “Điện Biên đang vào mùa mưa nên tổ
phải tranh thủ làm không kể giờ giấc, buổi trưa ăn cơm tại công trường, làm đến 8 giờ
tối mới về. Để kịp tiến độ, chúng tôi làm theo phương pháp cuốn chiếu: Làm nền,
dựng khung, bắn mái, bó hiên và thưng”.
Đường vào bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn mùa này đỡ vất vả hơn trước. Thế
nhưng chiếc xe gắn máy của Trung tá Vương Ninh, cán bộ Đoàn KT-QP 379 đưa tôi
vào bản vẫn phải kèm theo một đoạn dây xích, bởi chỉ một cơn mưa đổ xuống, đường
đồi hóa bùn lầy, lúc ấy bánh xe quấn xích mới đi ra được. Đó cũng là đoạn đường gần
2 tháng qua cán bộ, chiến sĩ tổ 3 của đoàn hằng ngày đi lại vận chuyển hàng chục tấn
nguyên vật liệu vào dựng nhà cho dân bản.
Đại úy Nguyễn Duy Hoài, Tổ trưởng tổ 3 cho biết: "Chúng tôi phụ trách làm
11 ngôi nhà thuộc 3 bản: Long Dạo, Nậm Chim 2, Phi Linh, là địa bàn vất vả, xa xôi
nhất. Nhà các điểm bản cách xa hàng ki-lô-mét đường núi, khu vực điện lưới không
ổn định nên cán bộ, chiến sĩ của tổ phải gồng gánh cả máy nổ lên cao. Xa trung tâm
nên tổ cắt cử một đồng chí lo việc cơm nước. Bà con đi nương về thấy bộ đội vất vả
liền phân công mỗi nhà một hôm nấu nước, luộc ngô tặng bộ đội".
Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm kịp tiến độ”, cán bộ, chiến sĩ
của đoàn sẵn sàng gác lại việc riêng của gia đình. Tháng 8 này, nhà Đại úy Nguyễn
Duy Hoài ở Thái Bình đang hoàn thiện để vào nhà mới nhưng anh không về được,
mọi công việc đều dồn lên vai người vợ ở quê. Anh Hoài cho biết: “Mặc dù chỉ huy
đoàn tạo điều kiện cho về để lo việc nhà nhưng tôi đã tự hứa bao giờ hoàn thành việc
làm nhà cho dân bản mới về khánh thành nhà mình...”. Nhờ tinh thần đó mà những
mái nhà vững chãi, kiên cố đang dần hoàn thiện. Bức tranh thôn bản nơi biên giới
huyện Nậm Pồ thêm rực rỡ, yên vui.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện Nậm Pồ cho biết: “Việc hỗ trợ người nghèo của huyện làm nhà ở kiên
cố có đóng góp rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 379. Các anh, các chị không
quản ngại khó khăn mang lại niềm vui an cư đến cho dân bản”.
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007. ĐỨC HẠNH/ Thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội// Quân
khu 2.- Số 1100.- Ngày 13/8/2020 - Tr.4
Trong căn nhà cấp 4 vừa xây xong và được bàn giao vẫn còn thơm mùi sơn
mới, bà Lò Thị Hỵ là mẹ liệt sỹ, ở bản Nậm Cứm, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà
không giấu nỗi niềm xúc động: Mẹ cũng già rồi, nhưng hôm nay vui lắm, được Đảng,
Nhà nước, Quân đội quan tâm xây dựng cho căn nhà vững trãi, khang trang. Món quà
có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nguồn động viên kịp thời khi mẹ đã ở vào tuổi xưa
nay hiếm, tiếp thêm động lực sống vui, sống khỏe giáo dục con cháu vươn lên lao
động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành
tích cực rà soát, giải quyết chế độ chính sách hậu phương quân đội các trường hợp
từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách;
đối tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia,
giúp nước bạn Lào… Qua đó, tiến hành cho các trường hợp đi khám định thương tật.
Qua kết quả khám định, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chi trả trợ cấp thương tật cho 13
trường hợp; thăm hỏi tặng quà 446 lượt người với số tiền là trên 1 tỷ đồng.
Mới đây nhất, Bộ CHQS tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị giải quyết thương tật cho 5
trường hợp là quân nhân - người có công với cách mạng theo Nghị định 31/2013/NĐCP của Chính phủ. Thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quân sự cho 223 đồng chí; thực
hiện chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người hưởng
lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn đối với 171 đồng
chí; tiến hành trợ cấp khó khăn đột xuất cho 112 đồng chí trong lực lượng vũ trang;
giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 8 trường hợp với tổng số tiền là trên 45 triệu đồng;
chi trả, trợ cấp cho 374 trường hợp là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống
Pháp, Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với tổng số
tiền là trên 800 triệu đồng. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban
chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ đón nhận, truy điệu 15 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt
Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao.
Thiếu tá Lê Ðức Thành, Trợ lý Chính sách, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho
biết: Người dân đến làm thủ tục giải quyết chế độ chính sách cơ bản đều có tuổi cao,
có công với cách mạng. Trong kháng chiến, họ đã cống hiến tuổi thanh xuân và
xương máu của mình cho đất nước, nên những cán bộ làm chính sách như chúng tôi
luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn kê khai cụ thể, tỷ mỉ chính xác,
không để sai, sót đối tượng được hưởng chế độ.
Anh hùng lực lượng vũ trang Triệu Xuân Tâng, phường Mường Thanh, TP.
Ðiện Biên Phủ chia sẻ: Ðất nước có giặc ngoại xâm, những người trẻ như ông thời đó
xông pha ra trận tuyến là chuyện đương nhiên, đó là trách nhiệm của những thanh
niên đối với đất nước. Giờ đây chiến tranh đã lùi xa, đất nước hòa bình, ông vẫn
thường xuyên được các cán bộ Bộ CHQS tỉnh quan tâm, thăm hỏi tặng quà. Ðó là
nguồn động viên rất lớn để sống vui tuổi già, giáo dục con cháu biết trân trọng, yêu
quý cuộc sống, tích cực lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày một
tươi đẹp hơn.
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Với những việc làm thiết thực, cụ thể, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của
cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
cho các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân
vững chắc.
008. LÊ LAN/ Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét tại Nậm Pồ// Nhân dân.- Số
23678.- Ngày 18/8/2020 - Tr.7+8
Ngay khi nhận tin lũ quét xảy ra trên địa bàn xã biên giới Nậm Nhừ,
huyện Nậm Pồ (tỉnh Ðiện Biên), UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo các lực
lượng về Nậm Nhừ hỗ trợ nhân dân di chuyển tránh lũ. Tuy nhiên công tác cứu
hộ gặp nhiều khó khăn, vì trời mưa liên tục, nước trên suối Nậm Nhừ dâng cao
và chảy xiết...
Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ Vàng A Thính cho biết:
Sau nhiều ngày mưa to khiến nước trên các suối dâng cao đã gây sạt lở nhiều tuyến
đường trong xã. Rạng sáng 17-8 thì xảy ra lũ quét trên suối Nậm Nhừ cuốn theo rất
nhiều cây cối từ đầu nguồn đổ về trung tâm xã và tràn vào nhà dân.
Thống kê sơ bộ, lũ quét đã cuốn trôi toàn bộ bốn ngôi nhà ở bản Nậm Nhừ 1;
gây ngập úng hàng chục nhà của giáo viên và nhân dân. Trường phổ thông dân tộc
bán trú (DTBT) tiểu học Nậm Nhừ bị ngập trong nước gần 3 m; nhà công vụ và sáu
phòng học thuộc của Trường phổ thông DTBT tiểu học Nậm Nhừ bị hư hỏng hoàn
toàn. Ðến 9 giờ sáng, nước lũ từ thượng nguồn đổ về vẫn ầm ầm, cuốn trôi ngầm Nà
Khoa, ngầm Nậm Nhừ 1 làm cô lập hoàn toàn ba xã: Nậm Nhừ, Nà Khoa và Na Cô
Sa. Thiệt hại ước tính gần 5 tỷ đồng.
Là một trong bốn gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và đồ đạc tài sản,
ông Giàng A Cú cứ ngẩn người không tin cảnh tượng xảy ra. Ông Cú kể: Nghe tiếng
nước ầm ầm tôi chỉ kịp giục vợ và ba đứa con chạy mà không đem theo thứ gì. Vợ tôi
còn chưa kịp mặc xong cái áo mưa thì lũ đã cuốn một góc nhà, rồi cứ như thế nhà tôi
đổ ầm theo dòng nước. May mà ba đứa trẻ kịp chạy.
Cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường phổ thông DTBT tiểu học
Nậm Nhừ cho biết: Nước lũ ập về rất nhanh, đột ngột, mọi người chỉ lo chạy nước đã
không kịp chuyển đồ dùng. Nhà ở của hai giáo viên bị lũ cuốn trôi tất cả đồ dùng,
may mà không thiệt hại về người. Mấy chục năm rồi mới thấy nước trên suối Nậm
Nhừ đổ ầm ầm như thế.
Là đơn vị đóng quân trên địa bàn xã biên giới Nậm Nhừ, ngay khi nhận thông
tin cơn lũ tràn về, lãnh đạo Ðồn Biên phòng Nậm Nhừ đã chỉ đạo 19 cán bộ, chiến sĩ
xuống địa bàn hỗ trợ giáo viên, nhân dân di chuyển tạm đến nơi tránh trú an toàn.
Song do mưa lớn, nước lũ dâng cao cho nên công tác cứu hộ, hỗ trợ nhân dân của các
lực lượng hết sức khó khăn, nguy hiểm. Trực tiếp chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường,
Trung tá Ðặng Văn Hạnh, Ðồn trưởng Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: Công tác cứu
hộ rất khó khăn, do vậy Bộ đội Biên phòng cùng dân quân xã, các lực lượng cứu hộ
đã thống nhất ưu tiên di chuyển người, động viên bà con tránh trú tạm ở nơi an toàn.
Ðến hơn 13 giờ thì mưa ngớt, nước trên suối Nậm Nhừ rút dần, các lực lượng cứu hộ
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mới hoàn toàn tiếp cận điểm bị lũ quét nặng là Trường phổ thông DTBT tiểu học
Nậm Nhừ để khơi bùn tìm đồ dùng sót lại nhưng gần như không còn gì.
Tức tốc về địa bàn xảy ra cơn lũ ngay trong sáng sớm 17-8 song gần 12 giờ
cùng ngày, đoàn công tác của huyện Nậm Pồ do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí
thư Thường trực Huyện ủy dẫn đầu mới đến được hiện trường nơi cơn lũ đi qua. Chia
sẻ với các gia đình mất nhà do lũ cuốn, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn cũng giao nhiệm
vụ cho chính quyền, các đoàn thể xã Nậm Nhừ và Ðồn Biên phòng Nậm Nhừ phải ưu
tiên công tác cứu trợ, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân và các thầy giáo, cô
giáo. Trao hỗ trợ mỗi gia đình thiệt hại do lũ 2 triệu đồng khắc phục hậu quả trước
mắt do mất nhà, Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị bà con bản Nậm
Nhừ 1 chung tay giúp đỡ các gia đình về lương thực, đồ dùng tạm. Giao Ban Chỉ huy
phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của huyện tăng cường ngay máy móc, nhân
lực vào địa bàn khẩn trương khắc phục. Trước nhất, phải thu dọn toàn bộ cây cối, hót
bùn, đất đá và làm cầu tạm qua suối Nậm Nhừ. Cùng với đó, huyện phải liên tục cảnh
báo, xây dựng phương án di chuyển nhân dân các khu vực có nguy cơ sụt sạt, lũ ống,
lũ quét.
Đến cuối ngày 17-8, trên địa bàn xã Nậm Nhừ đã ngớt mưa, song theo Dự báo
của Ðài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Ðiện Biên thì mưa lớn diện rộng rất có khả năng
kéo dài đến khoảng ngày 19 và 20-8, tiềm ẩn gây nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất
và ngập úng cục bộ tại nhiều huyện, như: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà. Do vậy,
công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn lũ ở Nậm Nhừ đang được chính quyền, các lực
lượng tiến hành hết sức khẩn trương với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản
của nhân dân.
009. MINH THỊNH Thành phố Điện Biên Phủ: Đường thành sông, cơ quan công
quyền vô can?// Giáo dục và thời đại.- Số 205.- Ngày 26/8/2020 - Tr.13
Giám đốc Ban quản lý dự án thành phố khẳng định, dự án cải tạo, nâng
cấp hạ tầng không liên quan đến việc ngập cục bộ những ngày qua. Phòng Quản
lý đô thị cho rằng, dự án cải tạo làm hệ thống cửa thu nước “có vấn đề”. Chưa
biết ai sai, chỉ thấy cứ mưa là dân khổ…
Thoát nước “ngon” lành?
Liên tiếp gần đây, hễ trời mưa lớn là một số tuyến phố chính ở TP Điện Biên
Phủ, tỉnh Điện Biên ngập úng cục bộ. Sau cơn mưa lớn vào rạng sáng 6/8, tuyến quốc
lộ 279 (đường Võ Nguyên Giáp) đoạn từ ngã ba đường Trường Chinh đến khu vực
chợ trung tâm I, có nơi ngập đến 1m.
Mưa kéo dài, mực nước ngày càng dâng cao, tràn lên vỉa hè, vào nhiều nhà
dân. Sợ xe cộ qua lại gây sóng nước tràn vào nhà, nhiều hộ dân buộc phải lấy luôn
ôtô, xe máy chặn đường khiến giao thông qua lại bị cản trở.
Cũng tại thời điểm đó, đường Trường Chinh có nhiều đoạn ngập sâu trong
nước. Khu vực sân vận động tỉnh là điểm ngập nặng, có chỗ ngập sâu 0,5 - 0,8m. Sau
mưa, nhiều ôtô, xe máy chết máy, hỏng hóc phải thuê cứu hộ hoặc dắt bộ qua các
điểm ngập.
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“Vừa rồi, tôi nghe nói người ta làm dự án nâng cấp, chỉnh trang đô thị tốn kém
lắm. Tôi không hiểu họ làm ăn kiểu gì mà cứ mưa lớn là đường ngập như sông. Nước
tràn hết cả vào nhà người ta như thế. Có hôm mưa to còn chẳng dám ra đường vì sợ
nước ngập, hỏng xe. Mà không đi cũng không được. Ngày trước có bao giờ ngập
nặng như bây giờ đâu?”, một giáo viên sinh sống tại phường Tân Thanh, TP Điện
Biên Phủ nói.
Ông Nguyễn Viết Sáng - Giám đốc Ban quản lý dự án TP Điện Biên Phủ cho
rằng: “Không liên quan” đến việc ngập úng. “Mưa to thì nước ngập ở chỗ khách sạn
Công Đoàn hắt xuống, anh biết rồi. Chỗ đó thì dự án của anh không liên quan vì khi
làm không động đến một tí gì cả! Không động gì đến thoát nước!”, ông Sáng cho biết.
Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp TP Điện Biên Phủ
được phê duyệt ngày 23/5/2016. Sau nhiều lần điều chỉnh, bổ sung, dự án trên được
nâng tổng mức lên tới 200 tỷ đồng. Nó được đầu tư theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ
2015 - 2018 và giai đoạn 2 từ 2018 - 2019. Nội dung thực hiện đầu tư gồm hệ thống
vỉa hè, dải phân cách, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng…
Riêng hệ thống thoát nước mưa được thực hiện trên trục chính đường Võ
Nguyên Giáp và 4 điểm đấu nối. Trong đó điểm 1 từ khách sạn Công Đoàn ra ngã tư
Lê Trọng Tấn. Điểm 2 đấu nối 2 vị trí cống thu nước ngang đường vào Tỉnh ủy dẫn
nước thoát ra cửa xả gần khách sạn Ruby. Điểm 3 đấu nối 2 hệ thống cống thu nước 2
bên đường tại vị trí đường Bế Văn Đàn dẫn nước ra cửa xả gần cầu Mường Thanh.
Điểm 4 đấu nối ra Cầu Trắng.
“Một trong những mục tiêu của dự án là cải tạo hệ thống thoát nước. Thứ nhất
là anh bổ sung hệ thống 3 cửa xả ra sông Nậm Rốm cực kỳ ngon lành nên không thể
nói là do dự án được”, ông Nguyễn Viết Sáng phân trần.
Ngập nặng … vì tại cái nắp rãnh
Nhiều người cho rằng, gần đây TP Điện Biên Phủ hễ mưa lớn là ngập úng cục
bộ bởi ba nguyên nhân. Đó là việc “lười” nạo vét hệ thống thoát nước dẫn đến ách tắc
dòng chảy. Do việc triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp
đã tác động đến hệ thống tiêu thoát nước thành phố. Do ý thức người dân chưa cao,
nhiều hộ tự ý bịt kín cửa thu nước để tránh mùi ô nhiễm.
Ông Nguyễn Viết Sáng không ít lần khẳng định dự án mình đã triển khai
không gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước ở trục đường Võ Nguyên Giáp: “Anh
chỉ sửa lại, thay tấm lắp ga vào thôi! Thực tế có làm gì đến thoát nước đâu(?)”.
Ông Vũ Quyết Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị, TP Điện Biên Phủ không
đồng tình với quan điểm trên khi nói: “Ông nói thế là không được. Cửa thu làm sao
lại không liên quan đến hạng mục của dự án được cơ chứ? Ông làm hệ thống thoát
nước, ông làm lại toàn bộ cửa thu, tại sao lại không liên quan gì? Trước kia người ta
làm cửa đứng, thu nước được như thế. Giờ làm cái tấm ngang, chạy song song với
mặt đường, rác nó trôi, nó lấp hết toàn bộ những tấm đấy. Chính vì thế, nó không thu
được nước dẫn đến ngập úng”, ông Thắng chia sẻ.
“Nếu mà nói đường mương thoát nước kém thì không phải vì khi ngập, tôi đã
yêu cầu Công ty Môi trường bật hết nắp hố ga lên, để cho nước chảy nhanh. Chỉ một
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lúc sau là nước rút hết. Như thế chứng tỏ hệ thống bên dưới rất tốt. Nghĩa là cái cửa
thu với hệ thống thu nước là rất kém vì họ làm tấm chắn ngang bị rác thải bịt lại nên
giảm khả năng tiêu thoát nước đấy chứ!”, ông Thắng phân trần.
Khi các nhà quản lý vẫn đang loay hoay đi tìm nguyên nhân cùng biện pháp
lâu dài để khắc phục ngập úng thì giải pháp khả thi trước mắt là “điều” người đến mở
nắp ga, xả nước khi mưa lớn như ông Thắng đã nói. Còn người dân, nhất là những hộ
hai ven đường luôn canh cánh nỗi lo “đường thành sông”, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến đời sống, sinh hoạt.
010. MINH THỊNH/ Việc Bí thư Mường Nhé ra kết luận nửa vời, 14 giáo viên
mắc kẹt: Lấy lý do bận…đại hội, “người nhà” dọa phóng viên?// Trích nguồn
báo Giáo dục và thời đại, số 184, ngày 1/8/2020 - Tr.12
Như Báo GD&TĐ đã phản ánh, nhiều giáo viên ở huyện Mường Nhé đang
“tiến thoái lưỡng nan” bởi kết luận “nửa vời” của ông Nguyễn Quang Hưng tân Bí thư Huyện ủy Mường Nhé.
Theo chính lời ông Hưng, việc giáo viên mắc kẹt là bởi ông đang bận tổ
chức… đại hội.
Vì đại hội mà chậm quyền lợi của giáo viên
Ngày 28/7, Báo GD&TĐ làm việc với ông Nguyễn Quang Hưng - Bí thư
Huyện ủy Mường Nhé để làm rõ lý do vì sao nhiều giáo viên đang công tác tại vùng
đặc biệt khó khăn, có nguyện vọng được chuyển công tác về gần với gia đình, chồng
con, nhưng không được giải quyết thỏa đáng.
Ông Nguyễn Quang Hưng khẳng định: Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé
sẽ "tạo điều kiện" cho các giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng.
"Hiện, huyện ủy cũng đã nhận được 3 - 4 trường hợp đề nghị xin chuyển. Quan
điểm của huyện là đồng ý cho chuyển thôi! Không giữ làm gì cả", ông Hưng nói.
Lý giải về nguyên nhân chưa thể "giải quyết" cho giáo viên đi ngay, ông Hưng
cho rằng, cần phải xem lại toàn bộ quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm đối với những cán
bộ, giáo viên có nguyện vọng.
"Bây giờ còn tồn đọng cỡ khoảng 50 hồ sơ liên quan kể cả quy trình bổ nhiệm,
điều động đi, đến. Trước khi anh vào (được điều động từ Chánh Văn phòng UBND
tỉnh vào làm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé) vẫn còn khoảng 50 hồ sơ gì đấy. Như
vậy, thì phải xem lại, rà soát lại quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, đầu vào, đầu ra. Ban
Thường vụ vẫn phải làm một cuộc rà soát toàn bộ. Nhưng thời điểm này thì chưa thể
làm được vì đang tập trung cho đại hội(?)".
"Ban tổ chức Huyện ủy thì cũng đang thế (Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy bị kỷ
luật). Bộ phận giúp việc cho thường trực đang lùm xùm như thế. Còn bên UBND
huyện thì Trưởng phòng GD&ĐT đang kỷ luật như thế. Trưởng phòng Nội vụ thì
đang như thế (Đơn thư khiếu nại, tố cáo), nên rất khó để giải quyết trước thềm đại hội
được", ông Hưng lý giải.
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Tuy nhiên, trao đổi với Báo GD&TĐ trước đó, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Điện
Biên khẳng định việc những giáo viên ở Mường Nhé xin chuyển vùng không hề liên
quan đến việc tổ chức Đại hội Đảng.
"Việc tuyển dụng, luân chuyển là việc làm thường xuyên. Nhưng Bí thư huyện
ủy không cho chuyển. Đồng chí ấy bảo sau Đại hội Đảng mới cho chuyển. Còn việc
chuyển đi hay không đó là nguyện vọng của người ta. Người ta có nguyện vọng
chuyển là chính đáng. Việc này chẳng liên quan gì đến đại hội", lãnh đạo Sở Nội vụ
tỉnh Điện Biên cho biết.
Chấm dứt hợp đồng thì dễ, chuyển đi thì khó
Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết: Bí thư huyện Mường Nhé (Điện Biên)
ra quyết định nửa vời: 14 giáo viên "mắc kẹt", phóng viên Báo GD&TĐ nhận được
tin nhắn của chủ Facebook với nickname "Lien Nguyenhong". Nội dung tin nhắn:
"Mày là thằng có ăn học sủa ra những lời vu khống không sợ trời tru đất diệt hả!
Khẩu nghiệp là có thật đấy nó sẽ sớm đến với ngày (mày) thôi".
Thông tin trang cá nhân trên thể hiện chủ tài khoản "Lien Nguyenhong" làm
việc tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên,
được cho là vợ ông Nguyễn Quang Hưng.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Mùa A Vảng - Phó Trưởng đoàn chuyên trách,
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên xác nhận: Qua kiểm tra trang Facebook nói
trên thấy có hình ảnh bà Nguyễn Hồng Liên (vợ của ông Nguyễn Quang Hưng). Bà
Liên là Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Quản trị - Văn phòng Hội đồng Nhân
dân tỉnh Điện Biên.
Một trong những lý do ông Nguyễn Quang Hưng đưa ra, đó là nhiều cán bộ,
lãnh đạo cấp phòng, ban của huyện đang trong thời gian thi hành kỷ luật. Vì thế chưa
thể xem xét, quyết định cho giáo viên chuyển công tác. Trong khi ông Trần Ngọc
Kiên - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé thì khẳng định, dù đang trong thời
gian thi hành kỷ luật, song bản thân ông Kiên vẫn hoàn toàn có thể đảm đương công
việc mà mình phụ trách.
"Tôi bị kỷ luật chứ tôi có bị đuổi việc đâu? Ở bất cứ cương vị nào, dù chỉ còn
một ngày đang làm việc thì tôi vẫn sẽ trách nhiệm, nỗ lực hết mình để thực hiện tốt
công việc được giao. Nói thế vì tôi hưởng chế độ của Nhà nước để làm việc chứ có
phải hưởng lương để chơi, để bỏ bê công việc đâu?", ông Trần Ngọc Kiên cho biết.
Ông Hưng nói rằng: "Chúng tôi đang tính 11/8 đại hội xong, thì khoảng 15 16/8 sẽ tập trung làm (giải quyết nguyện vọng cho giáo viên). Thời điểm đó vẫn là
dịp giáo viên đang nghỉ hè, chứ chưa phải là đã vào năm học mới".
Thế nhưng, trong Thông báo số 460-TB/HU kết luận của Ban Thường vụ
Huyện ủy về công tác cán bộ, công tác đảng viên do chính tay ông Hưng ký lại không
có mốc thời gian cụ thể. Mục 4 của kết luận trên nêu rõ: "Về việc chuyển vùng và
tiếp nhận công chức, viên chức: Giao Ban tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp UBND
huyện rà soát tổng thể biên chế toàn huyện, căn cứ đề án vị trí việc làm của huyện để
báo cáo và tham mưu chủ trương cho Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định".
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"Tôi đồng tình với việc phải làm theo quy định. Nhưng "quy định" trong thông
báo trên đó là quy định nào(?). UBND huyện trình sang Ban Thường vụ, nhưng Ban
Thường vụ không cho thông. Vì thế UBND huyện chẳng dám ký duyệt nhất trí cho
giáo viên đi. Trong số những người xin đi, người ta đủ điều kiện, tiêu chuẩn cả. Có
người còn trình từ tháng 3, đến bây giờ vẫn không cho người ta đi thì bao nhiêu cơ
hội người ta lỡ đi rồi còn đâu?", một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé
chia sẻ.
Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé khẳng định những giáo viên xin đi đều đáp
ứng điều kiện, tiêu chuẩn của Luật. UBND huyện nhất trí tạo điều kiện cho giáo viên
chuyển vùng (Tuy nhiên, đã bị vướng bởi Kết luận 460-TB/HU của Ban Thường vụ
Huyện ủy nên không thể trình). Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cũng khẳng định số giáo
viên xin đi là nguyện vọng chính đáng, cần phải tạo điều kiện.
Còn Bí thư Huyện ủy Mường Nhé vẫn hoài nghi. Ông Hưng nói: "Nếu cho
chuyển đi thì mình rất khó để ký vì họ đủ điều kiện, tiêu chuẩn chưa?... Nguyên tắc,
khi giáo viên vào thì phải cam kết phục vụ mấy năm? Thế còn để chuyển hay không
thì phải xét điều kiện thực tiễn và bảo đảm nhiệm vụ ổn định, phát triển. Nếu chấm
dứt hợp đồng lại khác".
011. NHÓM PV ĐIỀU TRA/ Việc 14 giáo viên ở Mường Nhé “mắc kẹt”: Bí thư
“chiếm quyền” Chủ tịch huyện?// Giáo dục và thời đại.- Số 187.- Ngày 5/8/2020 Tr.13
Ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ Điện Biên khẳng định, Bí thư
Huyện ủy Mường Nhé lấy lý do “bận đại hội” để trì hoãn xét duyệt cho GV đi
liên hệ công tác là vô lý. Theo phân cấp quản lý, việc này thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch UBND huyện.
Việc ông Nguyễn Quang Hưng làm với 14 giáo viên là vô lý
Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải các bài viết: Bí thư huyện Mường Nhé (Điện
Biên) ra kết luận nửa vời: 14 giáo viên "mắc kẹt" và "Việc Bí thư Mường Nhé ra kết
luận nửa vời, 14 giáo viên mắc kẹt: Lấy lý do bận… đại hội, "người nhà" dọa phóng
viên?" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.
Ngày 3/8, Báo GD&TĐ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên để làm rõ
những nội dung liên quan. Trong buổi làm việc có ông Lê Hữu Khang - Bí thư Đảng
ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Sở. Tại
đây, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên khẳng định việc ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư
Huyện ủy Mường Nhé không nhất trí cho giáo viên liên hệ công tác ở thời điểm này
là vô lý.
"Theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo Quyết
định 04 thì việc quản lý, sử dụng và xem xét cho giáo viên chuyển vùng thuộc thẩm
quyền của UBND, mà trực tiếp là chủ tịch UBND huyện. Sau khi huyện xem xét
quyết định cho giáo viên chuyển vùng thì phải có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ. Sở
Nội vụ cấp giấy cho giáo viên đó liên hệ công tác. Sau khi có tiếp nhận của các đơn
vị tiếp nhận giáo viên thì Sở Nội vụ sẽ ra quyết định cho giáo viên đó chuyển công
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tác theo nguyện vọng", ông Lê Hữu Khang - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
cho biết.
Cũng theo Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, xem xét cho công chức, viên chức
chuyển vùng là việc làm thường xuyên. Đó cũng là nguyện vọng chính đáng theo
đúng quy định của pháp luật.
"Họ công tác ở biên giới, vùng sâu, vùng xa, có nhiều hoàn cảnh đặc biệt như:
Bố mẹ sinh sống ở dưới xuôi, già yếu, ốm đau. Có những trường hợp chồng chuyển
công tác rồi, còn vợ trên này hoặc ngược lại nên người ta có nguyện vọng chuyển.
Tôi thấy có rất nhiều hoàn cảnh éo le. Vì vậy, để hợp lý hóa gia đình, phù hợp với
điều kiện công tác của bản thân cá nhân thì việc chuyển công tác là hoàn toàn phù
hợp và chính đáng", ông Lê Hữu Khang nhấn mạnh.
"Đi vướng núi, về mắc sông"… vì thiếu dân chủ?
Ở cương vị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã nhiều năm, ông Lê Hữu
Khang là người thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của công chức, viên chức và người lao
động trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Bởi thế ông Khang không đồng tình với việc Bí thư
Huyện ủy Mường Nhé viện lý do "bận tổ chức đại hội".
"Việc chuyển công tác đối với giáo viên sẽ diễn ra thời điểm nào? Công việc
này thường diễn ra khi kết thúc năm học và giữa hai học kỳ. Tôi thấy việc chuyển
công tác đến với các cơ quan, đơn vị dưới xuôi cũng không hề dễ dàng gì. Có những
giáo viên phải mất đến 3 - 5 năm xin chuyển công tác cũng có được đâu? Họ không
đi được bởi nhiều lý do. Ví dụ như đơn vị người ta không có nhu cầu. Rồi cơ cấu
ngành nghề ở đơn vị người ta muốn đến lại không phù hợp… Thế nên khi người ta có
được cơ hội thì huyện Mường Nhé nên tạo điều kiện cho người ta đi", ông Lê Hữu
Khang cho biết.
"Việc mà huyện Mường Nhé không cho giáo viên đi liên hệ công tác ở thời
điểm này là hoàn toàn chưa hợp lý. Bởi vì hết năm học rồi, người ta phải chuyển. Chỉ
còn thời gian nữa là bắt đầu vào năm học mới. Lúc đấy mới cho chuyển thì rất khó
khăn", ông Khang nhấn mạnh.
Theo ông Lê Hữu Khang, đồng thời với việc cho giáo viên chuyển vùng thì
huyện sẽ xây dựng phương án tuyển dụng giáo viên mới vào "lấp đầy" chỗ trống, đáp
ứng được yêu cầu của năm học mới. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có số giáo viên
được đào tạo theo đúng chuyên ngành và yêu cầu sư phạm đang rất phong phú. Lực
lượng lao động dư thừa này cũng đang rất cần được sắp xếp, bố trí.
"Quan điểm của chúng tôi là có vào, có ra. Khi cho người ta chuyển công tác
đã đáp ứng được nguyện vọng của cá nhân, nhưng chúng ta đồng thời mở ra những
cơ hội cho lao động tại địa phương. Điều này hoàn toàn hợp lý", đại diện Sở Nội vụ
cho biết.
Facebook của vợ bí thư huyện "bị tấn công"?
Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Nguyễn Hồng Liên - Trưởng phòng Tổ chức,
Hành chính, Quản trị thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên
xác nhận bà là chủ tài khoản Facebook "Lien Nguyenhong". Tuy nhiên, bà Liên cho
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biết bản thân bà "rất ít khi truy cập". Bà Liên cũng phủ nhận việc đã sử dụng tài
khoản Facebook nói trên để lăng mạ phóng viên sau khi viết bài nói ra tồn tại trong
công tác điều hành, quản lý của chồng bà là ông Nguyễn Quang Hưng - Bí thư Huyện
ủy Mường Nhé.
Trước đó, sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết: Bí thư Huyện Mường Nhé
(Điện Biên) ra quyết định nửa vời: 14 giáo viên "mắc kẹt", phóng viên Báo GD&TĐ
nhận được tin nhắn của chủ Facebook với nickname "Lien Nguyenhong". Nội dung
tin nhắn: "Mày là thằng có ăn học sủa ra những lời vu khống không sợ trời tru đất
diệt hả! Khẩu nghiệp là có thật đấy nó sẽ sớm đến với ngày (mày) thôi".
Ông Nguyễn Vân Chương - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên cho rằng:
"Nếu đúng như bà Liên sử dụng mạng xã hội để nhắn tin với những nội dung trên có
thể coi là đe dọa, xúc phạm đến danh dự của nhà báo, vi phạm quy định của Luật Báo
chí. Hành động trên còn vi phạm quy định của Đảng và đảng viên, ảnh hưởng đến uy
tín của cơ quan, đơn vị nơi mình và chồng đang công tác. Đồng chí Bí thư Huyện ủy
Mường Nhé đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu hay chưa khi để vợ mình phát
ngôn như thế?".
Ông Lê Hữu Khang cũng không đồng tình với phát ngôn như trên. "Nếu mà
ứng xử như thế này thì nó chưa đúng với văn hóa công sở. Theo chúng tôi, Văn
phòng HĐND là cơ quan giúp việc cho HĐND. Do vậy, việc xử lý phát ngôn của cán
bộ, công chức, viên chức (nếu có) đối với báo chí mà không phù hợp với luật báo chí
thì phải do văn phòng HĐND xem xét, xử lý.
Ông Lê Hoài Nam - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên cho biết, ngay
sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh đã trực tiếp trao đổi với
bà Liên và đề nghị bà Liên làm rõ xem có hay không việc nhắn tin lặng mạ phóng
viên(?).
Ông Nam cũng cho biết thêm, do đặc thù, tính chất công việc, Văn phòng
HĐND tỉnh Điện Biên không làm việc qua Facebook nên đơn vị này chưa có chế tài
cụ thể để xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm khi phát ngôn trên
mạng xã hội. Ngoài ra, để xác định việc bà Liên có nhắn tin lăng mạ hay không rất
khó để xác định.
012. BÍCH HẠNH/ Mường ảng xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung//
Nhân dân.- Số 23674.- Ngày 14/8/2020 - Tr.6
Là một huyện nghèo, song những năm qua, huyện Mường Ảng (Tỉnh Điện
Biên) đã quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, góp phần
quan trọng thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội ổn định, từng bước chuyển dịch
cơ cấu nông nghiệp, đồng thời xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung tạo
nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm OCOP tại địa phương.
Một trong những thành tựu quan trọng mà huyện Mường Ảng đạt được thời
gian qua chính là chủ trương chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, mà ở đây là chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được dư luận đánh
giá cao. Để có những thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi tìm gặp Phó Chủ tịch
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UBND huyện Nguyễn Hữu Hiệp. Là người nhiều năm phụ trách mảng kinh tế nông
nghiệp của huyện, ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: Những năm qua, Phòng Nông
nghiệp và phát triển huyện đã chỉ đạo sâu sát nông dân các xã mạnh dạn chuyển đổi
cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây cà - phê và một số loại cây ăn quả
khác: Bưởi da xanh, xoài Đài Loan, cam… Đến năm 2020, tổng diện tích cây cà - phê
toàn huyện là gần 3.000 ha, sản lượng ước đạt 4.500 tấn; được trồng tập trung tại 3
xã: Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở và khu vực thị trấn Mường Ảng đã khẳng định
được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Với quan điểm phát triển toàn diện nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
tập trung, bền vững, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu nông
nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thời gian qua, huyện đã
chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nông dân các xã
chuyển đổi một số diện tích đất nương rẫy, đất vườn tạp và các loại đất trồng cây
hằng năm khác sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế với diện tích 323 ha gồm:
Cam, bưởi , xoài, chanh leo. Ngoài ra, việc thu hút một số doanh nghiệp đầu tư vào
trồng các loại cây ăn quả tạo vùng nguyên liệu tập trung phát triển sản xuất OCOP,
huyện đã kêu gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Quang Hà đầu tư phát triển theo dự
án 200 ha cây ăn quả tại xã Búng Lao; hỗ trợ Công ty TNHH xây dựng Bùi Gia phát
triển khai thác các bước thực hiện Dự án trồng cây ăn quả kết hợp trồng rừng và các
loại kinh tế khác, với diện tích dự kiến hơn 1.500 ha.
Triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo
Quyết định số 1141/QĐ - UBND, ngày 30-11-2018 của UBND tỉnh Điện Biên, đến
cuối năm 2019, Mường Ảng đã có ba sản phẩm, gồm: cà - phê pha phin Arabica
Mường Ảng - Điện Biên; cà - phê đen phin giấy MON BLACK nhúng SMILE
SINGLE BAR COFFEE được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Trong quá trình thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, ban chỉ đạo nông
thôn mới (NTM) huyện luôn coi trọng thực hiện đồng thời các mục tiêu cơ cấu lại gắn
với đẩy mạnh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chương trình
mỗi xã một sản phẩm. Dưới sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy; các cấp ủy
đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đều xác định Chương trình NTM là nhiệm
vụ chính trị trọng tâm, cần huy động mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng NTM. Có sự
vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, đến nay Chương trình NTM
của Mường Ảng đã đạt được kết quả nổi bật. Nhận thức của phần lớn cán bộ, đảng
viên về mục đích , ý nghĩa, nội dung của chương trình được nâng lên rõ rệt, nhất là vai
trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, thể hiện sự đồng tình ủng hộ, tự
nguyện , tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM. Qua bốn năm
(2017 - 2020) đã huy động 556.790 triệu đồng để đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Đến nay huyện có xã Ẳng Nưa đạt chuẩn NTM; xã Búng Lao cơ bản đạt chuẩn NTM,
bình quân các tiêu chí NTM đạt 9,7 tiêu chí/xã, không còn xã nào đạt dưới năm tiêu chí
về xây dựng NTM. Phấn đấu đến hết năm 2020 có thêm xã Búng Lao đạt chuẩn, Ẳng
Cang cơ bản đạt chuẩn về xây dựng NTM; các xã còn lại đạt ít nhất bảy trong số 19
tiêu chí, bình quân các tiêu chí NTM đạt 11,7 tiêu chí/xã.
Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng NTM
nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường;
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nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền nông
nghiệp; giai đoạn 2021 - 2030, huyện Mường Ảng đề ra các mục tiêu cụ thể. Theo đó,
huyện phấn đấu: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt trung bình đạt 17.000
tấn/năm; giảm dần diện tích cà - phê già cỗi, kém hiệu quả, chuyển đổi sang cây trồng
khác 939 ha, giữ vững diện tích cà - phê có hiệu quả 2.000 ha, phát triển cây ăn quả
1.000 ha, trong đó trồng mới 600 ha. Riêng chương trình mỗi xã một sản phẩm năm
2020, Mường Ảng đạt mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng ba sản phẩm đã đạt công
nhận đạt chuẩn OCOP, đồng thời mỗi năm phát triển thêm ít nhất hai sản phẩm mới
được công nhận OCOP.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng
Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: Huyện sẽ tập trung phát triển sản phẩm hàng hóa nông
nghiệp chủ lực theo quy hoạch, nhằm thực hiện hóa vai trò chủ lực của các sản phẩm;
đẩy mạnh áp dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, an toàn thực phẩm để nâng
cao giá trị sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất tập trung, có liên kết chuỗi gắn với
doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ. Trước hết, với cây trồng, huyện chủ trương tổ
chức lại sản xuất theo hướng tập trung, tạo ra những sản phẩm chủ lực có khối lượng
lớn, liên kết sản phẩm theo vùng, thúc đẩy liên kết trong sản xuất, xây dựng thương
hiệu sản phẩm gắn với thương hiệu doanh nghiệp. Chuyển đổi một số diện tích đất
trồng lúa nương, trồng màu kém hiệu quả sang cây trồng khác hoặc chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn, chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp
theo hướng hữu cơ, sạch, an toàn. Phấn đấu đến năm 2025 ổn định diện tích đất trồng
lúa nước 1.410ha, trong đó lúa một vụ 335 ha, lúa hai vụ 1.075 ha tập trung tại ba xã:
Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Búng Lao; diện tích trồng ngô 620 ha. Duy trì và phát triển tốt
2.000 ha cà - phê có hiệu quả tập trung tại thị trấn Mường Ảng và ba xã: Ẳng Nưa,
Ẳng Cang, Ẳng Tở, từng bước chuyển đổi một số diện tích cà - phê kém hiệu quả
sang trồng cây có giá trị kinh tế đạt 1.000 ha. Xây dựng các mô hình phát triển nông
nghiệp sản xuất bền vững theo hướng đa dạng sản phẩm trên một đơn vị diện tích,
canh tác hữu cơ, sạch để nâng cao giá trị sản phẩm.
Cùng với đó, UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban và
UBND các xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người dân để nắm rõ thông tin và
đồng thuận cao trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng NTM gắn với đề án cơ
cấu lại ngành nông nghiệp, từ đó thay đổi nhận thức tư duy, tập quán sản xuất từ nhỏ
lẻ, truyền thống sang phát triển sản xuất nông , lâm nghiệp. Đẩy mạnh đào tạo nghề
cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp. Phối hợp
ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất để góp phần
nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo.
Với chương trình mỗi xã một sản phẩm, ngay trong năm 2020, Mường Ảng
xác định mục tiêu cụ thể là phát triển các sản phẩm, dịch vụ OCOP, coi đây là tiền đề
quan trọng để nâng cao chất lượng cũng như đa dạng hóa sản phẩm hiện có và phát
triển các sản phẩm mới tham gia vào chương trình OCOP. Để thực hiện được việc
này, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền tới chính quyền,
các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các chủ thể tham gia chương
trình; hỗ trợ các chủ thể phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiến hành đánh
giá, xét duyệt bảo đảm khách quan, đúng thực chất; ngoài ra cũng tiếp tục xây dựng
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kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn 2020 - 2025 và định
hướng đến 2030 để lựa chọn các sản phẩm mà huyện có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh
để ưu tiên phát triển.
013. LÊ LAN/ Xã Chiềng Đông, Điện Biên: Làm giàu nhờ trồng dứa// Nhân
dân.- Số 23672.- Ngày 12/8/2020 - Tr.4
Anh Thào A Sấu, dân tộc H’Mông ở bản Co Đứa, xã Na Sang, huyện
Mường Chà (Điện Biên) là một trong những tấm gương sáng về ý chí thoát
nghèo. Với quyết tâm vượt khó, dám nghĩ, dám làm, anh Sấu đã mạnh dạn lựa
chọn hướng làm giàu bằng mô hình trồng dứa trên đất nương rẫy của mảnh đất
quê hương mình.
Đưa chúng tôi thăm đồi dứa rộng hơn 8 ha, anh Sấu nhớ lại những ngày đầu
khởi nghiệp vào năm 2009. Khi ấy, anh mới 29 tuổi nhưng đã có bốn đứa con. Để
nuôi cả gia đình, vợ chồng anh phải làm quần quật quanh năm suốt tháng cho nên khó
nhọc không kể sao cho hết. Không chịu khuất phục trước cái đói, cái nghèo, anh Sấu
bàn với vợ rồi quyết định bán đàn trâu gồm ba con để lấy tiền mua đất nương. Ngày
ấy, người bỏ gần trăm triệu đồng mua mấy héc-ta nương như anh Sấu đã bị dân bản
nói là “người gàn” nhưng anh vẫn quyết tâm và chỉ chuyên tâm với việc của mình.
Gom góp được ít tiền làm vốn, anh Sấu đi một chuyến sang tỉnh Lào Cai để học hỏi
kinh nghiệm, kỹ thuật trồng dứa của đồng bào dân tộc H’Mông nơi đây. Từ Lào Cai
trở về cùng với hai bao cây giống, anh Sấu thống nhất với vợ con: “Nương cũ, mọi
người cứ trồng lúa, còn dứa để mình tôi trồng cạnh đó”.
Mùa gieo hạt đi qua, khi vợ con được nghỉ ngơi chờ lúa lớn thì anh Sấu lại mải
mê vun gốc, làm cỏ. Hai cánh tay anh chằng chịt vết dứa cứa. Anh Sấu chia sẻ:
“Chẳng có việc gì không nặng nhọc cả, nhưng người chăm chỉ không bao giờ lo thiếu
cái ăn”. Và không phụ công anh chăm sóc, vụ dứa đầu cả 2.000 gốc đều cho quả.
Nhiều thương lái ở TP Điện Biên Phủ tìm về tận nhà anh Sấu để thu mua dứa quả về
bán. “Tôi nghĩ trồng dứa có thể giúp gia đình thoát nghèo cho nên quyết định dành
toàn bộ gần 20 triệu đồng thu được từ vụ đầu để mua cây giống. Cuối năm 2010, tôi
đã trồng thêm được 4 ha dứa để nâng cao hiệu quả kinh tế”, anh Sấu cho biết. Kể từ
đó, cả gia đình anh Sấu đều ở trên nương dứa nhiều hơn ở nhà, mọi người làm việc từ
sớm tinh mơ đến khi tối muộn mới ngừng tay. Trước mùa thu hoạch, anh Sấu đã điện
thoại cho từng thương lái hẹn lịch đến cân dứa, vừa chủ động đầu ra cho quả dứa, mà
người mua cũng không phải đợi chờ, tranh giành. Cứ như thế, vụ này qua vụ khác,
đến nay gia đình anh Sấu đã có hơn 8 ha dứa trị giá gần 20 tỷ đồng và trở thành một
trong số ít hộ sở hữu diện tích dứa nhiều nhất ở Na Sang.
Thành công trong việc phát triển kinh tế gia đình, anh Thào A Sấu nhiệt tình
chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trồng dứa cho người dân trong bản để mô hình
được nhân rộng, tạo điều kiện giúp hộ nghèo phát triển kinh tế. Chủ nhiệm Hợp
tác xã Na Sang Lê Minh Tâm cho biết: “Không chỉ trồng diện tích nhiều nhất mà
chất lượng dứa của hộ anh Thào A Sấu cũng luôn đứng tốp đầu. Vì thế, trước mỗi
vụ thu hoạch, hợp tác xã thường mời anh Sấu về hướng dẫn bà con là thành viên
hợp tác xã cách phân kỳ cắt quả, bảo quản để đáp ứng yêu cầu của đố i tác. Chất
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lượng dứa của hợp tác xã được khẳng định như hôm nay là nhờ có sự đóng góp
không nhỏ của anh Sấu”.
014. THANH THỦY/ Thỏa thuận dự án xây đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện
Biên Phủ// Văn hóa.- Số 3456.- Ngày 31/8/2020 - Tr.2
Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên về việc thẩm định dự án
đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ tại đồi F (TP Điện Biên Phủ). Theo đó,
Bộ thỏa thuận Dự án trên với nội dung xây dựng mới các công trình: Cổng vào, Đền
thờ (đền chính, Tiền tế, Tả vu và Hữu vu), nhà dịch vụ AR, VR; sân dẫn nhập, sân tĩnh
tâm, sân đền; đường dẫn 01 và 02; hồ tĩnh tâm, điểm hóa hương, cột cờ; đường giao
thông và cây xanh. Bộ VHTTDL cũng lưu ý, Đối với phương án mặt bằng tổng thể
công trình, cần tính toán cốt cao độ các công trình để hạn chế tối đa san gạt địa hình
hiện có của di tích; cột cờ nên xây dựng tại vị trí phía trước đền chính; điều chỉnh
phương án trồng cây xanh theo hướng không trồng cây gạo trong khu vực đền.
Các công trình Tả vu, Hữu vu chỉ xây dựng một tầng mái. Không thiết kế liên
kết "đấu củng" trong kết cấu công trình đền chính, Tiền tế, Tả vu, Hữu vu và thống
nhất sử dụng đề tài trang trí mang bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc địa phương để
trang trí trên các công trình (không nên sử dụng đề tài chữ "Vạn"). Đồng thời, xây
dựng phương án bố trí thờ tự đền chính phù hợp với cách thức tổ chức thờ tự trong
các ngôi đền truyền thống, sau đó tổ chức lấy ý kiến của các nhà khoa học và các tổ
chức, cá nhân có liên quan để hoàn thiện hồ sơ thiết kế trước khi trình thẩm định.
015. M.C/ Triển lãm mỹ thuật khu vực III tại Điện Biên không tổ chức khai
mạc// Lao động.- Số 192.- Ngày 18/8/2020 - Tr.6
Sở VHTTDL Điện Biên thông báo, triển lãm Mỹ thuật khu vực III lần thứ 25
không tổ chức lễ khai mạc nhằm giảm thiểu các hoạt động tập trung đông người,
tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Dự kiến, triển lãm diễn ra từ ngày 22 đến 30.8 với sự
tham gia của 15 tỉnh, thành khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, nhằm tạo cơ hội cho các
họa sĩ, hội viên, cộng tác viên chuyên ngành Mỹ thuật có thể giao lưu, học hỏi và
phát huy tính sáng tạo. BTC vẫn chấm giải thưởng và các tác phẩm xuất sắc sẽ được
lựa chọn giới thiệu tham dự giải Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật
Việt Nam năm 2020.
016. LÊ LAN/ Vòng xòe rộng mãi...// Nhân dân.- Số 23668.- Ngày 8/8/2020 Tr.1+2
Ðã nhiều ngày trôi qua sau khóa học các điệu xòe Thái cổ do Trung tâm
Văn hóa, điện ảnh và nghệ thuật (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Ðiện Biên) tổ chức, song với các thành viên câu lạc bộ (CLB) văn nghệ cao tuổi
phường Na Lay (thị xã Mường Lay), những giai điệu, nhịp phách dặt dìu trong
suốt khóa học vẫn vấn vương, xao xuyến trong tâm hồn mỗi người như mới ngày
hôm qua. Xòe Thái không chỉ là niềm tự hào của riêng dân tộc Thái mà còn là
nét văn hóa đặc sắc trong kho tàng nghệ thuật múa dân gian của cộng đồng các
dân tộc thiểu số ở vùng cao Ðiện Biên - Tây Bắc...
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1 Ðam mê khúc nhạc xòe từ nhỏ, vậy mà ở cái tuổi "xưa nay hiếm", bà Lò Thị
Lả, Chủ nhiệm CLB văn nghệ người cao tuổi phường Na Lay mới có dịp được tham
gia khóa đào tạo chính thức, bài bản về nghệ thuật xòe. Chỉ tay về phía góc tường nơi
có tấm Chứng chỉ công nhận hoàn thành khóa học xòe được treo trang trọng, bà Lả
khoe: "Trước tới nay chúng tôi chỉ xòe bằng tình yêu và sự đam mê, nhưng sau khóa
học, tôi hiểu cả giai điệu, nhịp phách theo từng cung bậc cảm xúc. Ðược học xòe tôi
càng yêu xòe hơn".
... Khi mới lên 10, cô bé Lả ở bản Xá, thị xã Lai Châu (cũ) đã háo hức đợi mong
ngày hội bản, để thỏa thích ngắm các bà, các mẹ váy áo xúng xính uyển chuyển theo
nhịp xòe. Dù chưa hiểu nguồn gốc, ý nghĩa và nét riêng điệu xòe dân tộc Thái, song cô
bé Lả đã cảm nhận niềm vui chung khi người dân bản Xá tay trong tay theo nhịp bước
xòe. Lả cũng nhớ rất rõ chuyện bà cụ Hin vẫn kể: "Ngày xưa xưa lắm, chỉ có quan Tây
và quân lính của "vua" Ðèo Văn Long được xem xòe chứ dân mình làm gì được mon
men đến nơi có xòe có nhạc. Tại khu vực ngã ba sông (sông Ðà, sông Nậm Na, sông
Nậm Lay) "vua" Ðèo Văn Long cho dựng một sàn (sân khấu) nổi, hằng tháng tổ chức
múa xòe vào những đêm trăng sáng. Người múa xòe đâu phải ai xa lạ mà là con gái
của các bản Chi Luông, Nghé Toong, bản Ðớ, bản Chang, bản Chợ... bị bắt về. Ấy vậy
mà "vua" Ðèo cấm tiệt "dân làm nông không được xem xòe rồi mặc nhiên coi xòe là
văn hóa cao sang chỉ phục vụ người bề trên giàu sang chức tước".
Rất nhiều lần Lả hỏi: "Cớ sao lại cấm xòe với người dân yêu xòe?" nhưng cụ
Hin không trả lời. Từ đó, trong tâm thức của cô bé Lả tình yêu với xòe cứ lớn lên
từng ngày với ước mong "sẽ học xòe để vòng xòe bản Xá rộng mãi, để người Thái
thêm yêu quý, tự hào với nét văn hóa riêng của cộng đồng mình".
Tham gia lớp học xòe với bà Lả có chàng thanh niên người dân tộc Thái ở
bản Bánh, xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên) là Lò Xuân Trường. Trò chuyện
với chúng tôi, Trường vui vẻ cho biết: Em đã biết xòe và thường vui xòe cùng bà
con trong bản, nhưng tường tận về nguồn gốc các điệu xòe cổ thì tham gia khóa
học em mới hiểu. Khi hiểu rồi lại càng yêu xòe hơn. Sau khóa học này em sẽ dành
thời gian tìm hiểu thêm về ý nghĩa xòe trong đời sống dân tộc Thái Tây Bắc nói
chung và xòe với dân tộc Thái ở Ðiện Biên nói riêng. Khi bạn bè, du khách về
thăm bản Bánh em sẽ giới thiệu với mọi người ý nghĩa, tầm quan trọng của xòe
với đồng bào Thái quê em.
2 Bà Lù Thị Hiền, nghệ nhân dân tộc Thái, nói cho chúng tôi về nguồn gốc
điệu xòe của dân tộc Thái. Xòe vòng xuất hiện khi người Thái cầm tay nhau thành
vòng tròn để đuổi thú dữ, xua tan sợ hãi. Và sức mạnh từ tình đoàn kết đã liên kết họ
thành một tập thể, cộng đồng đánh đuổi thú dữ, chiến thắng kẻ thù xâm lược. Dần dà,
sau những ngày lao động mệt mỏi, lúc vui buồn, đêm đêm họ lại tay trong tay bước
theo nhịp phách xòe vòng. Ban đầu xòe một vòng rồi cứ người với người nắm tay
vòng xòe nhiều hơn, rộng lớn hơn để mọi người chung xòe. Ngày nay, vòng xòe của
người Thái đã không chỉ có riêng người Thái mà bà con các dân tộc khác đều chung
vui mỗi khi có hội xòe. Bà Hiền nói: Tôi mừng vì lớp trẻ hôm nay đã hiểu hơn nguồn
gốc, ý nghĩa xòe để họ thêm yêu, thêm tự hào nét văn hóa riêng của dân tộc Thái
trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
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Lần thứ hai được tin tưởng giao đảm nhiệm toàn bộ chương trình khóa truyền
dạy xòe cho gần 300 diễn viên và nhân dân đến từ các bản văn hóa Thái trên địa bàn
tỉnh Ðiện Biên, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa,
điện ảnh và nghệ thuật tỉnh Ðiện Biên, tâm sự: "Trong mấy chục năm làm công tác
nghệ thuật, đã dàn dựng không biết bao chương trình với rất nhiều tiết mục khác nhau
song tôi luôn chọn xòe là tiết mục kết cho các chương trình. Bởi tôi nhận thấy, mỗi
một không gian, một hoàn cảnh thì xòe đều đem lại cho con người ta cảm xúc khác
nhau mà ở đó có sự gắn kết giữa người với người, có sự gửi trao khi ta "tay trong tay"
với niềm vui ánh lên trong khóe mắt nụ cười". Nói rồi bà Hương bước tới nắm tay đội
ngũ trợ giảng là các bà Lò Thị Xiên, Lò Thị Xuân, Lường Thị Thu Hà và nghệ nhân
Tòng Trung Tiến để bắt đầu nhịp xòe có lời đệm "Ðiệu xòe thương nhau" của nhạc sĩ
Vương Khon. Không ai bảo ai, phòng tập gần 300 con người cũng vào chung nhịp
bước theo những vòng xòe cứ rộng dần trong lời hát rộn ràng, say đắm và yêu
thương: "Ðiệu xòe. Ðiệu xòe có tự bao giờ, mà vẫn mê say thuở ban đầu/Ðiệu xòe,
điệu xòe có tự bao giờ? Chân đi nhịp nhàng mà sao bối rối...!".
Nghệ nhân Ưu tú Mào Ết - một trong số ít người tâm huyết với văn hóa dân tộc
Thái ở Ðiện Biên, cho biết: Nhạc cụ dùng để đệm trong múa xòe vòng thường có một
chiếc trống, từ hai đến ba chiếc chiêng, một đôi chũm chọe và một số ống tre. Nhiều
nơi nhạc đệm cho xòe còn dùng pí (sáo), khèn bè, tính tẩu và đặc biệt là hát giao
duyên (đối đáp) giữa các nam nữ thanh niên. Giai điệu và tiết tấu âm nhạc đơn giản,
lặp đi lặp lại nhưng có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Ðã vào vòng xòe có thể múa thâu đêm
suốt sáng, người ta đến với xòe vòng trước hết là cho vui bản, vui mường, gặp gỡ
thăm hỏi nhau, sau là tìm bạn để gửi gắm tâm tình đôi lứa.
3 Từ năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định
xây dựng hồ sơ "Nghệ thuật xòe Thái" đề nghị UNESCO ghi danh vào danh mục
Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo chủ trương đó, thời gian qua, không
riêng ngành văn hóa mà chính quyền các cấp, các ngành và các nghệ nhân là người
dân tộc Thái đã dành nhiều tâm huyết, nỗ lực để nghiên cứu, bảo tồn, truyền dạy
nghệ thuật xòe Thái. Tại tỉnh Ðiện Biên, tuy mới tổ chức được hai lớp truyền dạy
nghệ thuật xòe Thái (năm 2019 và 2020) song đã thu nhiều kết quả tốt, được đông
đảo đồng bào các dân tộc hưởng ứng. Cùng với hoạt động Ngày hội văn hóa dân
tộc Thái, Lễ hội Hoa ban Ðiện Biên, Ngày hội văn hóa các dân tộc được tổ chức
hằng năm, ngành văn hóa tỉnh Ðiện Biên cũng chủ động đưa các điệu xòe Thái cổ
vào các chương trình này như là cách giữ gìn, phổ biến nghệ thuật xòe Thái. Ðó
cũng là cách để ngọn lửa đam mê với nghệ thuật xòe Thái nói riêng và với vốn di
sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số Ðiện Biên - Tây Bắc nói chung
luôn cháy mãi...
"Xòe" là nghệ thuật múa Thái và trở thành biểu tượng văn hóa Tây Bắc.
Người Thái có xòe vòng quanh đống lửa, quanh hũ rượu cần với sự tham gia
đông đảo của già, trẻ, gái, trai. Tương truyền xòe Thái có 36 điệu, song ngày nay
phổ biến nhất là sáu điệu xòe cổ, gồm: Khắm khen (nắm tay nhau); Ðổn hôn
(bước tiến lùi); Phá xí (bước bốn); Nhôm khăn (tung khăn); Khắm khăn mơi lảu
(nâng khăn mời rượu); Ỏm lọm tốp mư (vỗ tay đi vòng tròn).
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017. NGỌC DIỆP - GIANG MINH/ Nét văn hóa độc đáo của đồng bào Kháng//
Giáo dục và thời đại, số 208, ngày 29/8/2020 - Tr.29
Dân tộc Kháng ít người, cư trú lâu đời tại các thôn bản miền núi của tỉnh
Điện Biên. Ở huyện Tuần Giáo(Điện Biên) người Kháng sống tập trung ở hai xã
Rạng Đông và Ta Ma. Do đời sống còn nhiều khó khăn, sinh sống gần gũi với
một số dân tộc khác, nên những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Kháng ở
đây đang ngày càng mai một.
Cần đủ ăn, không mong giàu có…
Đồng bào Kháng là một trong các dân tộc bản địa, cư trú lâu đời trên địa bàn
tỉnh Điện Biên. Họ có tiếng nói và phong tục tập quán riêng. Sinh sống tập trung ở
các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Nhé, dân tộc Kháng ở Điện Biên có dân
số khoảng hơn 4.000 người.
Ở Tuần Giáo, đồng bào Kháng sống tập trung tại hai xã Rạng Đông và Ta Ma.
Trước đây, họ canh tác chủ yếu theo lối chọc lỗ tra hạt, đời sống bấp bênh. Hiện nay,
do được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
của Đảng, Nhà nước, đời sống, sản xuất của họ dần tiến bộ. Sinh sống trong các
thung lũng giữa núi, đất đai màu mỡ, cây cối tốt tươi, đồng bào Kháng đã biết khai
hoang, canh tác ruộng nước. Làm ruộng nước kết hợp với chăn nuôi, giúp đời sống
của họ no ấm hơn trước.
Bản Nà Đắng, xã Ta Ma, là nơi sinh sống tập trung của trên 100 hộ đồng bào
dân tộc Kháng. Họ sống trong những căn nhà sàn 3 gian, hai chái. Sinh sống gần gũi
với cộng đồng người Thái, nhà sàn của người dân tộc Kháng bản Nà Đắng có nhiều
nét tương đồng với những ngôi nhà sàn người Thái. Biết canh tác ruộng nước, năng
suất lúa ruộng cao hơn nhiều so với lúa nương, nên vụ chiêm năm nay người dân bản
Nà Đắng có lúa gạo đầy nhà. Tuy có ruộng nước có thể canh tác hai vụ, nhưng theo
truyền thống nhiều đời nay, người dân bản Nà Đắng vẫn chỉ gieo trồng 1 vụ. Vụ
chiêm muộn được dân bản gieo cấy từ tháng 3, đến tháng 7 mới được gặt. Sinh sống
ở các bản vùng sâu khó khăn, lại chịu ảnh hưởng của phong tục tập quán cũ khiến đời
sống, sản xuất của họ còn chậm phát triển.
“Bản Nà Đắng có trên 100 hộ dân, vẫn còn 50% là hộ nghèo. Trước người dân
có làm nương nhưng nay không làm nương nữa mà làm ruộng nước. Ở đây người dân
chỉ sản xuất vụ chiêm, còn vụ mùa thì không làm. Chỉ làm một vụ mà đã đủ ăn nên
người dân không làm hai vụ”, ông Quàng Văn Hao, trưởng bản Nà Đắng, xã Ta Ma,
huyện Tuần Giáo chia sẻ.
Người con gái Kháng gắn liền với đan lát
Sống gần gũi với cộng đồng người Thái, nhiều nét văn hóa của đồng bào
Kháng ở Tuần Giáo đã có những biến đổi giống với cộng đồng người Thái. Vốn
không có nghề dệt nhưng lại có nghề đan lát, người Kháng thường đan các dụng cụ
dùng trong sinh hoạt hàng ngày và trong lao động sản xuất như sọt, rọ, rổ, giá.
Trước đây khi đường xá lưu thông còn khó khăn, hàng hóa khan hiếm, những
sản phẩm đan lát không chỉ phục vụ đời sống tự cung tự cấp, mà còn là mặt hàng
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giúp người Kháng trao đổi hàng hóa. Ngày nay nghề đan lát của đồng bào Kháng vẫn
được truyền giữ trong cộng đồng. Đến với bản Bon A - xã Rạng Đông vào dịp nông
nhàn, cảnh chị em phụ nữ tập trung trên sàn chan ngồi đan lát đã trở thành khung
cảnh rất đỗi đặc trưng. Nếu người Thái coi dệt vải, thêu thùa là công việc thể hiện sự
chăm chỉ, khéo léo của người phụ nữ, người Kháng lại thường ca tụng những phụ nữ
giỏi nghề đan lát. Bởi vậy từ nhỏ những cô gái dân tộc Kháng đã được học cách lên
rừng tìm tre, nứa về chẻ, chuốt, sau đó đan thành các đồ dùng hữu ích cho gia đình.
Họ còn đem trao đổi với các dân tộc sống gần gũi xung quanh lấy vải vóc, lương
thực, thực phẩm.
“Bà con thu hoạch mùa màng xong thì đi lấy tre nứa trên rừng, loại gióng nhỏ,
mềm mại làm đồ đan. Những đồ vật đó dùng để đựng ngô, lúa rất tiện lợi, rất bền,
phù hợp với đồ dùng hằng ngày của dân tộc”, bà Cà Thị Sẹn, bản Bon A, xã Rạng
Đông, huyện Tuần Giáo chia sẻ.
“Vay mượn” tạo khác biệt
Không có nghề dệt nên trang phục của phụ nữ và nam giới người Kháng xưa
giống như trang phục thường ngày của người Thái. Trang phục thường ngày của phụ
nữ Kháng là váy đen, áo cóm. Đàn ông thường mặc quần chân què, áo chàm sẻ ngực.
Tuy nhiên ngày nay phụ nữ dân tộc Kháng cũng sử dụng những chiếc áo sơ mi giống
người dân tộc kinh, đàn ông mặc áo sơ mi, quần Tây. Bộ trang phục truyền thống họ
chỉ dùng cho những dịp hội hè, lễ tết. Trang phục của người phụ nữ Kháng là váy
đen, áo cóm cổ chữ V khoét sâu, thắt lưng xanh. Trên viền nẹp áo họ khâu thêm dải
vải màu sắc nổi bật. Trên hai vai áo có đính hai dải vải đỏ buông xuống trước ngực.
Trên hai dải vải này chị em phụ nữ đính thêm các hạt nhũ kim và các đồng
xu. Phụ nữ dân tộc Kháng khi đã có chồng cũng búi tóc cao giống như cách “tằng
cẩu” của phụ nữ dân tộc Thái. Tuy nhiên, chiếc trâm cài đầu của họ không cài mặt
trâm quay về phía trước mà quay sang bên phải. Dù chỉ là những nét biến tấu rất
nhỏ nhưng đó là cách họ làm nên sự khác biệt giữa phụ nữ dân tộc Kháng và các
dan tộc khác.
Lấy nhạc cụ làm “tiếng nói”
Theo người già bản Kháng, người Kháng xưa kia có nhiều bài dân ca, ca dao
dùng trong các dịp lễ hội và hát giao duyên. Tuy nhiên ngày nay, những bài ca dao,
dân ca dân tộc Kháng của đồng bào Kháng ở Tuần Giáo đã bị thất truyền. Về nhạc
cụ, người Kháng thường dùng trống, chiêng, cơ dơng và bằng ỏng tệnh. Đó là các
nhạc cụ bằng tre, nứa giống như đao đao và tăng bu của người Khơ Mú. Cơ dơng hay
đao đao là loại nhạc cụ dùng cho nữ giới. Nhạc cụ này làm bằng ống nứa nhỏ, có
đường kính chỉ khoảng 2-3 cm, dài khoảng 50 - 60 cm. Ống nứa được chẻ một đầu.
Đầu này được vót mỏng và gọt cho tròn cạnh. Phần cuối có mấu tre được giữ lại, trên
đó có đục một lỗ để điều chỉnh âm thanh. Khi dùng, người ta đập đầu ống tre đã được
chẻ vào lòng tay, lỗ tay bấm vào lỗ khoét dưới thân đao đao để tạo ra nhịp điệu.
Bà Cà Thị Minh, bản Món, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo chia sẻ: “Khi đi
rừng thấy cây nứa đẹp, tốt thì đồng bào Kháng thường chặt lấy đem về khoét, cài cái
dây để chỉnh âm thanh. Bên này có đục lỗ, tiếng của nó giống như tiếng nói người
Kháng, khi buồn, vui thì lấy đi chơi để làm vui”.
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Ngoài đao đao, người Kháng cũng dùng bằng ỏng tệnh. Đó là loại nhạc cụ
được làm từ thân tre, dài khoảng 1,5m. Thân của bẳng ỏng tệnh được khoét rộng, chỉ
để mấu ở phần dưới. Khi có lễ hội, họ thường mang loại nhạc cụ này ra chơi. Cách
chơi là hàng trục người, mỗi người cầm một ống, giỗng đầu có mẫu của nhạc cụ này
xuống đất, tạo ra âm thanh rất vang. Loại nhạc cụ này dùng hòa âm với trống chiêng
làm không khí lễ hội trở lên rộn rã. Bẳng ổng tệch được sủ dụng trong lễ hội Pang
Phoóng của đồng bào Kháng từ xa xưa.
Nét đẹp văn hóa cần bảo tồn…
Lễ hội Pang Phoóng là lễ tạ ơn mẹ vượn của đồng bào Kháng. Từ xa xưa người
Kháng đã có truyền thuyết kể về mẹ vượn sinh ra con người. Để tạ ơn mẹ vượn và tổ
tiên, sau kì thu hái trên nương họ lại tổ chức cúng lễ và các hoạt động vui chơi. Tuy
nhiên trong những năm chiến tranh và suốt một thời kì dài đầy khó khăn sau đó, lễ
hội Pang Phoóng của người Kháng hầu như ít được tổ chức. Đời sống kinh tế khó
khăn khiến cho lễ hội này có nguy cơ thất truyền. Để giữ gìn một phong tục đẹp của
đồng bào Kháng, địa phương và các cơ quan chức năng đã hỗ trợ đồng bào Kháng ở
bản Nậm Mu, xã Rạng Đông khôi phục lại lễ hội này.
Lễ hội Pang Phoóng được tổ chức vào tháng 10 hoặc tháng 11 âm lịch, khi
người dân đã thu hết hoa mầu trên nương mang về nhà. Vào ngày lễ hội, ngay từ sáng
sớm, đồng bào đã tổ chức nghi lễ cúng tổ tiên. Lễ vật gồm các nông sản đã được chế
biến: Gà luộc, cá nướng, khoai lang, xôi, bí đỏ và rượu. Thầy cúng khấn mời tổ tiên
về hưởng lễ vật và xin phép cho con cháu mở lễ hội vui chơi. Phần hội là các điệu
múa dân gian rộn rã trong tiếng trống chiêng, tăng bu vang dội.
Một số nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Kháng ở Điện Biên cho rằng, đồng bào
dân tộc Kháng ở tỉnh Điện Biên sinh sống ở các bản làng vùng sâu, vùng xa, điều
kiện sản xuất và đời sống khó khăn, nên kinh tế - xã hội còn chậm phát triển. Đặc
biệt, do sống gần gũi với các đồng bào các dân tộc khác có điều kiện kinh tế phát
triển hơn, những nét văn hóa riêng của họ đã dần mai một. Tìm lại những nét đẹp
riêng trong đời sống văn hóa của đồng bào Kháng hiện nay là việc làm cần thiết, cấp
bách nhằm giữ gìn, bảo tồn bản sắc của một dân tộc có nguồn gốc lâu đời này.
018. LÊ LAN/ Giữ gìn nếp nhà Thái cổ Che Căn// Nhân dân.- Số 23682.- Ngày
22/8/2020 - Tr.1+3
Những nếp nhà phủ mầu rêu xám ở bản Che Căn (xã Mường Phăng, TP
Điện Biên Phủ) có sức níu giữ kỳ lạ bởi nét cổ kính, trầm mặc. Ở bản Thái cổ
bình yên ấy, du khách cảm nhận được nhịp sống sôi động thường ngày hòa
trong nét văn hóa nghìn đời của người Thái ở Che Căn nói riêng và cộng đồng
dân tộc Thái ở Mường Thanh nói chung.
Thay đổi cùng nhịp sống mới
Nhờ sự hướng dẫn tận tình của chị cán bộ văn hóa xã Mường Phăng, chúng tôi
dễ dàng tìm gặp được người cao niên trong bản là ông Cà Văn Hợp, khi ông đang thu
dọn quanh ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái đen. Nghe tiếng khách chào,
ông Hợp liền ngừng tay, khẽ cười chào lại. Khi biết khách là người nơi khác về tìm
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hiểu nếp nhà Thái cổ của người Thái bản Che Căn, ông rất ngạc nhiên. Quay sang
phía tôi, ông hỏi lại: “Là tìm hiểu nhà Thái cổ à? Vậy thì nhiều lắm đấy”. Nói rồi,
ông Hợp đưa chúng tôi đi vòng quanh nhà giới thiệu cầu thang lên khu bếp, nhà
chính, khu thờ cúng. Ông bảo, nhà bây giờ khác so với nhà Thái cổ cả cấu trúc và
hình dáng. Về cấu trúc tổng thể của ngôi nhà đã mộng mẹo hóa, số lượng cột trong
một vì cũng đã lên thành bốn hàng cột; vì kèo thay đổi, sàm mộc thắt ngàm cột. Đầu
cột không còn đẽo ngõng tròn, hai mái, hai chái nhà thành bốn mặt phẳng vuông,
không có hình khum mái rùa; các hình ô van trang trí khung cửa sổ, táng ven, táng
cơi cũng không còn. Ở trong nhà, các gia đình đã không đặt bếp nữa mà làm rời ra
bên chái. Mái nhà giờ cũng không còn khau cút ở hai đầu hồi phía trên nóc nữa…
Dừng lời, đưa mắt nhìn xa xăm như để hồi tưởng ngôi nhà truyền thống của người
Thái bản Che Căn trong quá khứ, ông Hợp nói rằng thay đổi cũng là tốt và phù hợp
với điều kiện hiện tại. Chỉ tay lên mái nhà của mình, ông bảo, trước lợp gianh thì mỗi
năm phải thay mái một lần, mất công và tốn kém. Nhưng từ khi lợp ngói thì mấy
chục năm rồi vẫn mái ấy, thỉnh thoảng có viên ngói vỡ mới phải thay viên khác.
Không mất thời gian cắt cỏ đánh gianh, lợp mái nhà; các con cháu của ông đã học
thêm nghề mộc, sửa chữa xe máy, có người còn biết làm may nữa. Cũng như thế, với
cái bếp kiềng đặt giữa nhà ngày xưa là để mọi người sưởi ấm, quây quần tránh thú dữ
thì bây giờ thú không còn mà quạt điện chạy được bốn mùa nên rời bếp ra ngoài cho
sạch sẽ, phù hợp hơn.
Trưởng bản Che Căn Quàng Văn Sơn cũng giải thích thêm cho cái sự thay đổi
một số chi tiết trong ngôi nhà. Theo ông Sơn phân tích, phần nhiều những thay đổi
trong ngôi nhà truyền thống của người Thái bản Che Căn đều hướng tới tiện ích và
giá trị sử dụng. Ví như “công cuộc” đưa gia súc, gia cầm dưới gầm sàn ra nuôi nhốt
riêng tạo thay đổi lớn về cảnh quan, môi trường; chứ nếu như trước thì ô nhiễm lắm,
người ngoài không ngồi nổi vài phút trong bản. Ông Sơn đưa chúng tôi ghé thăm gia
đình các anh Lò Văn Phương, Lò Văn Đức mới hoàn thành dựng nhà năm ngoái đều
là những ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái, được trang bị nhiều tiện nghi
hiện đại để phục vụ gia đình và khách du lịch theo mô hình homestay.
Chung tay giữ gìn vẻ đẹp ngôi nhà truyền thống
Hiểu được mong muốn giữ nếp nhà Thái cổ của dân bản Che Căn, ngày 13-42010, UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án Bảo tồn làng văn hóa truyền thống
dân tộc Thái bản Che Căn, xã Mường Phăng với tổng kinh phí thực hiện gần 10,4 tỷ
đồng. Trong đó, UBND tỉnh quyết định dành gần 6,6 tỷ đồng để bảo tồn, tôn tạo 10
ngôi nhà có kiến trúc cổ của người Thái đen; đồng thời xây dựng mới một nhà
truyền thống và sân lễ hội phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Với 10 nhà được lựa chọn
bảo tồn, tôn tạo, chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên đã xin ý
kiến các chủ nhà để thay thế một số ván, vách sàn; thay thế cấu kiện, cột cái, cột
con đã hư hỏng.
Với nhà truyền thống làm mới, sử dụng nguyên liệu làm móng, chân cột
bằng đá hộc, gạch, vữa, xi-măng; toàn bộ khung nhà làm cột gỗ; sàn gỗ; mái lợp
ngói đất nung mầu đỏ. Để bảo đảm quá trình bảo tồn, làm mới nhà truyền thống ở
Che Căn đúng với mô hình nhà cổ, trước khi triển khai, Sở đã họp, lấy ý kiến
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thống nhất của dân bản nên quá trình thực hiện nhận được sự đồng lòng, ủng hộ
nhiệt tình của bà con.
Kể về quá trình triển khai các hạng mục trong dự án, Phó Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Chì cho biết: Với mong muốn bảo tồn những nét
kiến trúc truyền thống còn lại của một số ngôi nhà ở bản Che Căn, được sự đồng ý
của UBND tỉnh, Sở đã khảo sát kỹ lưỡng và thấy rằng, tại thời điểm tháng 4-2010,
bản chỉ có một ngôi nhà giữ nhiều nét truyền thống trong tổng số 81 ngôi nhà. Nhiều
bộ phận trong nhà được cải tiến, song cách bài trí thì hầu như bà con đều giữ được,
đó là việc bố trí phòng ngủ của các thành viên trong gia đình theo ngôi thứ. Thí dụ:
Phòng ngủ đầu tiên cạnh gian thờ là của bố mẹ; tiếp theo là phòng ngủ của con trai
cả, con trai thứ hai..., con gái và các cháu chắt… Vì cấu trúc nhà sàn ở bản Che Căn
đã thay đổi nhiều nên trong quá trình thực hiện các hạng mục bảo tồn, phục dựng, cán
bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải tham khảo, ghi chép cẩn thận ý kiến tham
gia của các cụ cao niên trong bản. Khi triển khai tu sửa, thay thế từng hạng mục của
10 ngôi nhà, Sở cũng đề nghị các gia đình trong bản cử người hỗ trợ; đồng thời động
viên mọi người ghi nhớ, lưu giữ kiến trúc tổng thể cũng như từng chi tiết các bộ phận
trong nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Lò Văn Tuấn - chàng thanh niên
cùng tham gia sửa nhà ngày ấy vẫn nhớ: “Đi làm mà như đi học, bởi vừa làm chúng
em vừa được các ông, các bác giải thích ý nghĩa từng chi tiết, bố cục của ngôi nhà.
Sau những ngày làm nhà em đã hiểu vì sao nhà sàn truyền thống của người Thái đen
có hai cầu thang ở hai chái nhà; vì sao trước đây hai chái nhà lại khum khum hình
mai rùa mà ngày nay lại làm mái vuông”.
Bằng cách làm trách nhiệm, có sự ủng hộ nhiệt tình của người dân bản Che
Căn, sau gần hai năm triển khai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên đã hoàn
thành toàn bộ các hạng mục sửa chữa của 10 ngôi nhà và làm mới một nhà truyền
thống dân tộc Thái trong niềm vui khôn xiết của mọi người. Ngày chủ đầu tư tổ chức
cắt băng khánh thành, bàn giao nhà truyền thống cho bà con dân tộc Thái bản Che
Căn, những bậc cao niên trong bản như ông Lò Văn Hợp, bà Vì Thị Phanh, ông Lò
Văn Phóng… đã không kìm được niềm vui trào dâng đến tràn nước mắt. Bởi họ hiểu,
từ nay dưới mái nhà truyền thống này người Thái bản Che Căn sẽ có thêm những
buổi quây quần đầm ấm; người già sẽ kể cho con cháu nghe chuyện cha ông họ về
đây tìm đất dựng nhà, lập bản. Và cả chuyện thế hệ ông cha lấy tên ngọn núi Che Căn
làm tên bản bây giờ là bởi vì tên của núi đã mang nghĩa hy vọng, chở che…
Giải thích thêm nghĩa của tên gọi Che Căn theo tiếng dân tộc Thái, bà Thẳm
Thị Hiên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Phăng nói rằng, nguyên gốc hai từ “Che Căn” là
“Che Cẳn”; tiếng Thái nghĩa là che chở, ôm ấp, đùm bọc. Không biết có phải ý nghĩa
của tên bản hay không, nhưng thực tế qua bao biến thiên lịch sử, người dân Che Căn
luôn đoàn kết, đùm bọc nhau. Xa xưa chỉ là một bản nhỏ với vài nóc nhà, vậy mà nay
Che Căn đã có 102 gia đình với 497 nhân khẩu. Người Che Căn hay lam hay làm nên
rất hiếm năm có nhà bị đói, mà nếu có thì bà con lại túm vào người cho ít gạo, ít ngô
giúp qua cơn hoạn nạn. Mỗi khi gia đình nào trong bản có việc vui, chuyện buồn thì
bà con đều chung tay góp sức để việc vui nhân đôi còn chuyện buồn sẻ nửa. Cũng
chính bởi đoàn kết và gắn bó bền chặt nên ở Che Căn chẳng ai bảo ai, mọi người đều
tự nguyện giao ước làm cùng một kiểu nhà sàn truyền thống dân tộc Thái để nơi đây
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mang nét riêng của bản Thái cổ ở Mường Phăng. Hiện giờ Che Căn đã có 100 gia
đình làm nhà sàn kiểu truyền thống dân tộc Thái, còn hai gia đình đang khó khăn
đành làm nhà tạm đợi khi đủ kinh phí sẽ làm. Và chắc chắn khi họ làm nhà, bà con
trong bản sẽ góp công, góp sức để mỗi nhà sàn mới đều mang dáng dấp nhà Thái cổ
Che Căn.
019. XUÂN SANG, THU TRANG/ Chặt đứt các đường dây vận chuyển ma túy
lớn// Công an nhân dân.- Số 5504.- Ngày 22/8/2020 - Tr.1
Trong hai ngày 19 - 20/8, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Điện Biên đã triệt
phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng phạm tội thu giữ gồm: 53 bánh
hêrôin; 1 khẩu súng ngắn, 14 viên đạn, 1 xe ô tô bán tải; 25,01kg ma túy các loại.
Vào khoảng 9 giờ 45 phút, ngày 19/8, tại quốc lộ 12, thuộc phường Sông Đà,
thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên; phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp
với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thị xã Mường Lay phá
thành công Chuyên án, bắt quả tang đối tượng Mùa A Cúng sinh năm 1991, trú tại
bản Hin Phon, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán, vận
chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 53 bánh hêrôin (khối lượng
18,55kg); 01 khẩu sung ngắn, 14 viên đạn, trong đó 01 viên đã lên nòng; 01 xe ô tô
bán tải biển kiểm soát 29C-64632, 01 điện thoại di động. Khi bị vây bắt, đối tượng sử
dụng vũ khí nóng chống trả, nhưng đã bị vây bắt, khống chế. Số ma túy lớn này được
các đối tượng cất giấu trong xe ôtô, ngụy trang cẩn thận nhằm che mắt các lực lượng
chức năng.
Tiếp đó, vào lúc 10 giờ, ngày 20/8, tại khu vực bản Tin Tốc, xã Pú Hồng,
huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, phòng Kỹ
thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Điện Biên Đông, Công an huyện Điện
Biên, phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Mường
Nhà phá thành công Chuyên án, bắt quả tang đối tượng Sùng A Hừ, sinh năm 1991,
trú tại bản Phà Só, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi
mua bán trái phép chất ma túy; vật chứng thu giữ 25,01kg ma túy các loại (trong đó:
17kg ma túy đá, 60.000 viên ma túy tổng hợp, 06 bánh heroin, 02 xe máy, 02 điện
thoại di động).
Đây là những chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Điện Biên trong
thời điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm ANTT
trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp, kỷ niệm 75 năm truyền thống CAND Việt
Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và Quốc khánh 2-9.
020. MINH THỊNH/ Điện Biên: Bắt phụ nữ người Lào vận chuyển thuê 4 bánh
heroin vào Việt Nam// Giáo dục và thời đại.- Số 204.- Ngày 25/8/2020 - Tr.10.
Khoảng 17h, ngày 23/8, Tổ công tác phối hợp của Phòng CSĐT tội phạm về ma
túy (Công an tỉnh Điện Biên), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên
phòng tỉnh Điện Biên), Cục Hải quan Điện Biên, Đồn Biên phòng Si Pa Phìn đang
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thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Chiềng Nưa, xã Si Pa Phìn, phát hiện một đối
tượng nữ đi từ đường mòn trên biên giới hướng vào nội địa có biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra đã phát hiện trong túi đồ mang theo của đối tượng có 4 bánh hình
vuông được bọc băng keo màu đen, bên trong là chất bột nén màu trắng. Xác định đó
là heroin (trọng lượng khoảng 1,5kg) tổ công tác đã tiến hành thu giữ. Ngoài ra còn
thu giữ thêm 1 điện thoại di động, 692.000 VND và 133.000 tiền kíp Lào.
Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Lò Thị Ươi (Sn 1970), thường
trú tại bản Huổi Lả, cụm Nà Lầm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào). Theo
lời khai, Ươi được một người đàn ông bên Lào thuê vận chuyển số ma túy trên lên
biên giới để chờ một đối tượng người Việt Nam gọi điện, hẹn địa điểm giao ma túy.
Khi nhập cảnh vào Việt Nam, đến khu vực bản Chiềng Nưa thuộc địa bàn quản lý của
Đồn Biên phòng Si Pa Phìn thì bị phát hiện, bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý
theo quy định của pháp Luật.
021. Trung Hiếu/ Lên biên giới mang thuê 32 bánh heroin// Công an nhân dân.Số 5485.- Ngày 3/8/2020 - Tr.8
Vào hồi 18h, ngày 1/8, tại khu vực Bến xe khách tỉnh Sơn La, Công an
tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan Điện Biên đã
phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Các đối tượng bị bắt là Lầu Văn Sầu (sinh năm 1999) và Đồng Thị Thủy (sinh
năm 1984),cả hai cùng trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Tang vật thu giữ gồm
32 bánh heroin, cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, hai đối
tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực biên giới về tỉnh Hà
Giang với số tiền 50 triệu đồng. Đang trên đường đi thì bị lực lượng Công an phát
hiện, bắt giữ.
022. Quang Khánh/ Nguy cơ tiềm ần từ 1.282 kho vật liệu nổ công nghiệp// Pháp
luật.- Số 239.- Ngày 26/8/2020 - Tr.10
Tính đến 2020, cả nước còn 1.282 kho vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN),
với nhiều kho nhỏ lẻ. Điều này đặt ra nhiều thách thức với công tác quản lý và
sử dụng VLNCN hiện nay.
Ông Phùng Đức Thắng, Cục phó Cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật
tự xã hội (Bộ Công an), nhấn mạnh, quản lý các kho VLNCN không tốt còn làm
xảy ra nguy cơ thất thoát, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự; hoặc làm
phức tạp hơn tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng VLNCN trái phép.
Cần tăng cường thanh tra, giám sát từ khâu tiền kiểm
Theo thống kê của Bộ LĐTB&XH tại buổi tọa đàm trực tuyến Mô hình kinh tế
chia sẻ trong hoạt động cung ứng VLNCN được tổ chức mới đây, tai nạn trong khai
thác đá đang chiếm gần 20% tổng số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, trong đó, các
sự cố, tai nạn do khâu nổ mìn trên mỏ đã gây ra thiệt hại lớn về người.
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Gần đây nhất, ngày 1/6/2020, tại khu vực khai thác mỏ đá của Cty TNHH Đầu
tư Thương mại & Dịch vụ Hoàng Anh (Điện Biên) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng
khiến 2 người chết, 1 người mất tích. Nguyên nhân là do trong quá trình rải dây để
đấu nối nổ mìn phá đá tại công trường, mưa giông kèm theo sét đánh đã khiến mìn nổ
bất ngờ, khối lượng lớn đá sạt xuống chôn vùi ba người.
Theo ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ LĐTB&XH,
mối nguy hiểm có thể đến từ ngay khâu lưu trữ vật liệu nổ tại các kho, sơ suất trong
việc vận chuyển tới địa điểm nổ, tai nạn trong quá trình nổ mìn, bớt xén quy trình
trong khi xử lý và thu hồi vật liệu thừa…
Nguyên nhân chủ quan chính là do sự đầu tư của DN không bài bản, ý thức của
những người sử dụng lao động không chú ý tới an toàn lao động, thiếu các biện pháp
phòng chống cháy nổ, nhất là tại các kho nhỏ, kho tạm. Đội ngũ công nhân tham gia
nổ mìn chưa được đào tạo, cấp chứng chỉ, thiếu kinh nghiệm làm việc… cũng là
nguyên nhân khiến cho nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhất là với các DN nhỏ.
Tính đến năm 2020, cả nước còn 1.282 kho VLNCN, với nhiều kho chứa nhỏ
lẻ. Điều này đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý và sử dụng VLNCN
hiện nay. Về vấn đề này, ông Phùng Đức Thắng, Cục phó Cục Cảnh sát Quản lí hành
chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) nhấn mạnh, quản lý các kho VLNCN không tốt
còn làm xảy ra nguy cơ thất thoát, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự; hoặc
làm phức tạp hơn tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng VLNCN trái phép.
Ông Nguyễn Văn Sáng, TGĐ TCty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin
cũng cho rằng, giải pháp để bảo đảm an toàn lao động trong quá trình sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp phải thực hiện đồng bộ từ yếu tố con người, cơ sở kỹ thuật, quản
trị và giám sát, cơ chế giảm thiểu rủi ro.
Bên cạnh đó, DN có thể lựa chọn loại vật liệu nổ phù hợp, lành tính hơn, tăng
cường cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ thông tin để thay thế cho phương pháp làm
thủ công, giảm nguy cơ mất an toàn, chống thất thoát vật tư.
Tuy nhiên, biện pháp quan trọng nhất là phải có chế tài xử lý những vụ việc
liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp cứng rắn hơn thì mới đủ tính răn đe,
hạn chế tối đa những vụ việc liên quan.
Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội,
cho rằng, thay vì công tác hậu kiểm như hiện nay, phải tăng cường thanh tra, giám sát
từ khâu tiền kiểm. Cơ quan chức năng tại địa phương cần được đề cao để đào tạo lực
lượng tại chỗ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chỉ ra sai sót để ngăn chặn. Thậm chí,
trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu DN triển khai có sai phạm thì cần rút giấy
phép hoạt động.
Tiến tới quy hoạch mạng lưới kho VLNCN
Các chuyên gia nhấn mạnh, hoạt động sử dụng, bảo quản và cung ứng sử dụng
VLNCN có liên quan mật thiết đến an ninh quốc phòng, an toàn trật tự xã hội. Chính
vì vậy, trong thời gian tới, cần đánh giá và quy hoạch lại mạng lưới kho chứa
VLNCN toàn quốc, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa bảo đảm an toàn trong việc
quản lý và sử dụng VLNCN.
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Thống kê của ngành công thương cho thấy, năm 2010 là năm có số kho vật liệu
nổ công nghiệp trong cả nước được cấp phép cao nhất: 2116 cụm kho. Đến 2020, cả
nước còn 1.282 kho vật liệu nổ. Dù số kho VLNCN trên cả nước đã có chiều hướng
giảm, song tại một số địa phương vẫn còn tồn tại số kho vật liệu nổ rất lớn, như
Thanh Hóa gần 130 kho, Nghệ An gần 100 kho, nhiều tỉnh phía bắc như Cao Bằng 90
kho, Hà Giang 63 kho, Lào Cai 64 kho, Hòa Bình 66 kho... Các kho VLNCN nhỏ lẻ
sẽ làm tăng sự phức tạp trong việc quản lý VLNCN, tiềm ẩn những nguy cơ mất an
toàn trong việc quản lý và sử dụng VLNCN.
Theo ông Bùi Sỹ Lợi, nên từng bước giao toàn bộ kho chứa VLNCN cho đơn
vị cung ứng vì đây là những đơn vị có chuyên môn cao, đủ năng lực cơ sở vật chất thì
mới có thể tổ chức thực hiện có hiệu quả, giảm nguy cơ gây mất an toàn trong bảo
quản VLNCN.
Trong đó các mô hình cung ứng, sử dụng VLNCN chuyên nghiệp, khép kín từ
khâu thiết kế khai thác mỏ, đánh giá tác động nổ mìn, đánh giá tác động môi trường
mỏ, đến vận chuyển VLNCN, khoan nổ mìn như TCty Công nghiệp Hóa chất mỏ
Vinacomin sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động; bảo đảm an ninh,
an toàn trật tự xã hội. Bản thân phía DN cũng giảm chi phí đầu tư xây dựng kho,
giảm quỹ đất xây dựng kho, giảm chi phí vận hành kho hàng năm, đồng thời nâng
cao chất lượng, năng suất lao động và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực xã hội trong lĩnh
vực này.
Tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh để xây dựng, phát triển ngành VLNCN
theo hướng bền vững, trở thành một ngành công nghiệp tiên tiến, ít tác động xấu đến
môi trường thì trên hết cần xác định vị trí, vai trò quan trọng của VLNCN đối với
phát triển kinh tế đất nước, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời,
cần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với ngành VLNCN theo
hướng luật hóa các quy định hiện hành, tạo hành lang pháp lý đầy đủ và có tính hệ
thống cho quản lý và phát triển bền vững.
023. ĐỨC DŨNG - THU TRANG/ Xử lại vụ giết người giấu xác trên suối Nậm
Mức: Dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan tố tụng Điện Biên//Trích
nguồn báo Pháp luật Việt Nam.- Số 241.- Ngày 28/8/2020 - Tr.8
Năm 2019, PLVN từng có loạt bài về nghi án hiếp dâm giấu xác trên suối
Nậm Mức (Mường Chà, Điện Biên), phản ánh diễn biến các phiên sơ và phúc
thẩm của TAND huyện Mường Chà và TAND tỉnh Điện Biên. Tại phiên phúc
thẩm ngày 15-16/9/2019, TAND tỉnh đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, điều tra
lại vì không thu thập xác minh đủ các chứng cứ, và vi phạm nghiêm trọng thủ
tục tố tụng.
Ngày 18-19/8/2020 vừa qua, TAND tỉnh đã mở lại phiên sơ thẩm xử Vàng A
Tỉnh (SN 1988, ngụ bản Huổi Lóng, xã Na Sang) với tội danh Giết người theo khoản
2 Điều 123 BLHS, chuyển tội danh từ “không cứu giúp người trong tình trạng nguy
hiểm đến tính mạng…” và “xâm phạm thi thể”.
Lời khai bất nhất của bị cáo
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Tại phiên sơ thẩm lần này, Tỉnh vẫn khai: “Khoảng 9h30 ngày 16/11/2018, tại
khu vực khe ông Kiệu suối Nậm Mức thuộc bản Huổi Lóng, bị cáo gặp Hờ Thị Tùng
rồi ngỏ ý quan hệ tình dục. Tùng không đồng ý, bị cáo đuổi theo khiến Tùng bỏ chạy
ngã xuống thác đá cao khoảng 9m. Sau đó bị cáo về nhà”.
“17h cùng ngày bị cáo quay lại suối, thấy xác co cứng nên dựng xác lên, lôi
xác khoảng cách từ 600 – 700m. Bị cáo cuốn tóc nạn nhân vào cây lau sậy, dìm
xuống nước. Xong việc, trên đường đi tìm lợn, về nhà bị cáo bị rắn cắn…”.
Tòa hỏi: “Các vết trầy xước trên người bị cáo do đâu?”
“Bị cáo trèo lên cây tre để chống chuối, bị ngã nên có các vết thương”.
Trước đó, trong phiên xử ngày 15-16/9/2019, tòa đã chất vấn: “Bị cáo khai các
vết xước đó là do trèo cây chuối. Ai đời đi trèo cây chuối trơn tuột, mà vừa mới gây
án giấu xác để phi tang còn nghĩ gì đến trèo chuối? Bị cáo trả lời đi?” thì Tỉnh cúi
mặt.
Trong phiên xử mới đây, trước lời khai thay đổi này, LS Nguyễn Công Thành
(bảo vệ phía bị hại) hỏi: “Bị cáo khai 18 vết xước trên cơ thể do trèo cây tre chống
cây chuối, bị ngã. Trong khi các lần khai ở các phiên xử trước, bị cáo khai do trèo cây
chuối. Vậy bị cáo giải thích về sự thay đổi này và miêu tả như thế nào?”. Tỉnh không
trả lời. Trong phiên xử, bị cáo còn không trả lời được nhiều câu hỏi, hoặc trả lời mâu
thuẫn với kết luận điều tra và cáo trạng. Khi KSV Vì Thị Hiền (VKSND tỉnh Điện
Biên) hỏi: “ Khi bị cáo quay lại tìm thì Tùng còn mặc áo không? ”. “Khi buộc xác bị
hại, bị cáo thấy không có áo”.
Một LS khác hỏi: “Vết thương ở đầu gối bị cáo, bị cáo nói do rắn cắn. Vậy rắn
màu gì?”. “Màu xanh”. LS đặt vấn đề rắn màu xanh nhiều khả năng là rắn lục cực
độc, thường chết ngay, nên đây là trả lời bất thường.
LS hỏi tiếp: “Bị cáo có bóp cổ bị hại không?”. “Không”. “Nhưng Kết luận
giám định pháp y của Công an tỉnh ngày 4/12/2018 ghi “cổ vùng giữa hõm ức có vết
bầm tím, tụ máu; lưỡi nằm ngoài cung răng 2cm. Hai mắt nổ”. Bị cáo giải thích đi?”.
Tỉnh cúi mặt.
Đặc biệt là phần thẩm vấn của LS Nguyễn Thị Minh Châu: “Bị cáo giải thích
thế nào khi Tùng được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo, kể cả quần lót
(trong khi chính bị cáo khai mang xác bị hại đi giấu trong tình trạng quần áo ướt sũng
do ngã xuống nước. Kết luận giám định pháp y nêu: Tử thi là nữ. Phía dưới không có
quần)?”. “Bị cáo giải thích thế nào khi mang xác Tùng đi giấu, xác đã chết cứng hai
tay vòng ngang đầu mà áo khoác lại tuột ra?”. Tỉnh không trả lời.
Giám định viên “chưa nghiên cứu vết thương tử thi”
Mặc dù được Tòa triệu tập, nhưng điều tra viên (ĐTV) Hồ A Tủa (CA
huyện Mường Chà), vắng mặt với lý do “cách ly Covid”. ĐTV Nguyễn Minh
Khánh (CA huyện Mường Chà) cũng lấy lý do tránh dịch. Ông Khánh bị cho là
người chỉ đạo công an viên, dân quân phát quang hiện trường, xóa các dấu vết
nghi là vật lộn, cây cỏ đổ rạp do bị cáo kéo nạn nhân từ nương xuống khe suối,
khoảng cách gần 150m.
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Tại Tòa, ông Hờ A Ly (bố nạn nhân) tố cáo ông Khánh hành vi trên và cung
cấp các ảnh chụp ông Khánh và các công an viên đang chặt cây phát cỏ. LS bảo vệ
phía bị hại cho rằng đây là nguyên nhân làm thay đổi hoàn toàn bản chất vụ án, đồng
nghĩa với việc có dấu hiệu ĐTV “xâm phạm hoạt động tư pháp”.
Tại phiên tòa, ông Bùi Mạnh Hùng, ĐTV chính thuộc CQĐT CA tỉnh Điện
Biên, cũng có nhiều câu trả lời bất thường. LS hỏi khi có quyết định của CQĐT đình
chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can về tội “xâm phạm thi thể”, có gửi Thông báo cho
gia đình bị hại không? Ông Hùng nói: “Do bận nhiều việc nên không gửi”.
“Ông nghĩ sao khi thi thể nạn nhân không có quần dài, quần lót?”
“Đã có trong hồ sơ vụ án. Tôi không nêu thêm”.
Thế nhưng ông Hùng sau đó vẫn cho rằng “tiến hành các hoạt động tố tụng
đúng quy định, các tài liệu hồ sơ có trong vụ án, chứng cứ đều đảm bảo quy định”.
Giám định viên Phạm Ngọc Thanh (Phòng KTHS CA tỉnh Điện Biên) cũng có
dấu hiệu thiếu trách nhiệm khi nói: “Chị Tùng nằm như thế nào ở thác đá thì hồ sơ đã
thể hiện”. “Ông đánh giá thế nào khi chị Tùng ngã ở độ cao 9m mà trên thi thể không
có vết rạn xương, dập gãy?”. “Chưa nghiên cứu vết thương tử thi”. “Chưa nghiên
cứu” mà lại kết luận giám định pháp y, đó là một điều vô lý.
Với ông Vàng A Chu (bố bị cáo Tỉnh), vẫn cho rằng không che giấu hành vi
giết người của con trai. Nhưng bố nạn nhân và dân bản tố cáo, ông Chu đã thừa nhận
qua “Bản tự khai” và “Biên bản thừa nhận Tỉnh hiếp dâm giết Tùng là có thật” lập
ngày 15/1/2019.
Tại Tòa, bố nạn nhân tố: “Ông Chu nói con trai ông giết con gái tôi, xin bồi
thường 350 triệu, đưa trước 100 triệu, bán trâu bò xong sẽ trả nốt. Nhưng ông Chu
sau khi bán đi 19 con trâu bò đã tráo trở thay đổi, không bồi thường gia đình tôi nữa.
Khi hàng trăm người đốt đuốc lội suối băng rừng đi tìm con gái tôi, ông Chu còn
đánh lạc hướng, dọa “có con ma ăn thịt người””.
Phiên tòa tiếp tục “nóng” khi các nhân chứng Sình Thị Khoa, Vàng Thị Pàng,
Hờ Thị Co khai và diễn tả nơi xảy ra án mạng, nghe tiếng kêu thất thanh, dồn dập rồi
yếu dần theo thời gian khoảng 20 phút. KSV Hiền bắt bẻ “các chị có mang theo đồng
hồ không mà biết 20 phút? Có ai nhìn thấy và ai chứng kiến cho các chị không?”.
KSV Hiền quả quyết: “Không có sai phạm trong hoạt động tố tụng, không có
che giấu tội phạm, không có đồng phạm”. LS Minh đã phản bác, cho rằng “KSV
trong vụ án này làm thay vai trò gỡ tội cho bị cáo”. Chủ tọa phải can thiệp, yêu cầu
các bên dừng lại.
Các LS bảo vệ phía bị hại cho rằng có đủ cơ sở để kết luận Tỉnh phạm các tội
Giết người, Hiếp dâm, Xâm phạm thi thể. Cần điều tra ông Chu tội Che giấu tội phạm
và “Xâm phạm thi thể. Các LS đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra lại, xác định
lại các tội danh.
Tòa tuyên án Vàng A Tỉnh phạm tội “Giết người” theo khoản 2 Điều 123
BLHS, phạt 8 năm tù giam. Đại diện gia đình nạn nhân cho biết sẽ kháng cáo vụ án.
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024. Nguyễn Long/ Khởi tố vụ mẹ đơn thân bị hiếp dâm ở Điện Biên// Phụ nữ
Việt Nam.- Số 100.- Ngày 19/8/2020 - Tr.14
Liên quan đến vụ người mẹ trẻ đơn thân bị 2 thanh niên (hàng xóm) hiếp dâm
ở Điện Biện, ngày 18/8, Công an huyện Điện Biên Đông đã ra quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Hờ A Chầu (SN 1998) và Hờ A Lái (SN
1998, cùng trú xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông). Cả hai bị can bị bắt giữ về hành
vi hiếp dâm.
Tại trụ sở công an, Chầu và Lái đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai, Chầu đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm chị L.T.M (SN 1997, trú xã
Phì Nhừ), còn Lái thực hiện 2 lần trong khoảng 3 giờ đồng hồ.
Trước đó ngày 13/8, chị M. đến Công an xã Phì Nhừ trình báo việc mình bị 2
đối tượng hiếp dâm. Theo chị M. trình báo, từ khoảng từ 0h - 3h cùng ngày, chị M.
đang ngủ với 2 con nhỏ thì bất ngờ bị 2 thanh niên đột nhập vào nhà rồi khống chế,
hiếp dâm chị nhiều lần. Thực hiện xong hành vi thú tính cả hai đối tượng nhanh
chóng bỏ đi.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương xác minh,
làm rõ. Công an huyện Điện Biên Đông và triệu tập 2 nghi phạm Hờ A Chầu và Hờ
A Lái về trụ sở. Hai đối tượng không phải người xa lạ mà vốn là người ở cùng bản
với nạn nhân.
Lãnh đạo xã Phì Nhừ cho biết, Chầu và Lái chưa có tiền án, tiền sự và đều đã
lập gia đình, có vợ con. Về phía nạn nhân, chị M. hiện đang một mình nuôi 2 con
nhỏ. Chồng chị này đang chấp hành án phạt tù vì liên quan đến ma túy.
Bà Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN Điện Biên, cho biết, sau khi nắm được
thông tin về vụ việc đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Điện Biên Đông, nắm bắt thông tin,
thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo quyền lợi cho hội viên phụ nữ.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Điện Biên
Đông) tiếp tục điều tra làm rõ để đưa ra xét xử theo pháp luật.
025. Nguyễn Hải - Kim Huệ/ Vụ bà Nguyễn Thị Hải ở Tỉnh Điện Biên nợ tiền
của nhiều người: Có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”// Người cao
tuổi.- Số 91.- Ngày 5/8/2020 - Tr.11
Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài phản ánh việc bà Nguyễn Thị Hải
nhận tiền đặt cọc của ông Đặng Văn Việt, nhưng không trả hàng. Không chỉ ông
Việt mà bà Nguyễn Thị Thương cũng bị bà Hải nợ trong quá trình làm ăn, chây
ì không trả. Tuy nhiên, phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên lại coi các
vụ việc trên chỉ “mang tính chất tranh chấp dân sự”, khiến người bị hại vô cùng
bức xúc...
Vì sao bà Hải thực hiện trót lọt nhiều “phi vụ”?
Như đã thông tin trước đó, ông Đặng Văn Việt, thường trú đội 24, xã Noong
Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và bà Nguyễn Thị Hải, thường trú đội 12, xã
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Noong Luống, huyện Điện Biên quen biết nhau. Biết ông Việt có nhu cầu mua số
lượng lớn sa nhân, bà Hải giới thiệu với ông Việt rằng bà có nhiều mối quan hệ làm
ăn bên Lào, có thể thu mua số lượng lớn sa nhân về Việt Nam bán cho ông. Ngày
15/7/2019, tại đội 24, xã Noong Hẹt, bà Hải nhận của ông Việt số tiền 1.650.000.000
đồng, mục đích để bà Hải giúp ông Việt mua 10 tấn sa nhân từ Lào. Bà Hải cam kết,
trong vòng 6 tháng sẽ chuyển hàng về Việt Nam để giao cho ông Việt. Tuy nhiên,
quá thời hạn bà Hải không hề giao sa nhân như cam kết, cũng không trả lại số tiền đã
nhận của ông Việt.
Ngày 16/1/2020, tại cửa khẩu Tây Trang, địa phận xã Nà Ư, huyện Điện Biên,
ông Việt gặp bà Hải, yêu cầu trả lời về việc giao sa nhân. Qua trao đổi, bà Hải viết
giấy xác nhận cho ông Việt với nội dung: “Ngày 15/7/2019, qua tìm hiểu nên tôi biết
anh Đặng Văn Việt… có nhu cầu mua sa nhân. Theo đó, tôi đã giới thiệu với anh
Đặng Văn Việt về việc tôi có nhiều mối quan hệ làm ăn bên nước Lào, nên tôi có thể
thu mua số lượng lớn sa nhân từ Lào về Việt Nam để bán cho anh Việt. Anh Việt đã
tin tưởng vào sự giới thiệu của tôi, nên đã giao cho tôi số tiền 1.650.000.000, để tôi
giúp anh Việt mua số lượng 10 tấn sa nhân từ bên Lào mang về Việt Nam. Tôi đã viết
giấy biên nhận số tiền trên và cam kết với anh Việt, trong vòng 6 tháng sẽ chuyển
hàng về Việt Nam giao cho anh Việt (mặc dù biết mình không có khả năng để thực
hiện cam kết này với anh Việt). Đến nay đã quá thời hạn hẹn 6 tháng, tôi không thực
hiện được cam kết chuyển 10 tấn sa nhân cho anh Việt”. Nhưng sau đó, bà Hải cũng
trốn tránh, dẫn đến ông Việt có đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Điện Biên.
Ngoài trường hợp của ông Việt, thì vừa qua cụ Nguyễn Thị Phương, mẹ của bà
Nguyễn Thị Thương trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có đơn
phản ánh, con gái cụ, trong quá trình làm ăn, buôn bán, cho bà Bạc Thị Giang và bà
Nguyễn Thị Hải cùng trú tại tỉnh Điện Biên nợ một số tiền, nhưng đến nay không
chịu trả mà cố tình trốn tránh, cụ thể:
Ngày 25/9/2019, bà Thương, bà Giang và bà Hải ngồi cộng chốt sổ nợ với
nhau. Theo đó, bà Giang nợ bà Thương số tiền là 3,2 tỷ đồng; bà Hải nợ bà Thương
2,3 tỷ đồng. Sau đó, bà Giang và bà Hải đề nghị trừ số tiền nợ nêu trên với bà
Thương bằng việc gán cho bà Thương số tiền 3,4 tỷ đồng mà bà Giang, Hải nói rằng
đã đặt cọc mua đất của vợ chồng bà B.T.H.T và ông C. V.Th. thông qua văn bản thỏa
thuận ba bên do Văn phòng công chứng Điện Biên (địa chỉ số 748 phường Tân
Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên) soạn thảo.
Tin tưởng vào mối quan hệ làm ăn từ nhiều năm, nên bà Thương đồng ý. Tuy
nhiên, quá trình tìm hiểu và trao đổi với bà B.T.H.T, bà Thương biết không hề có
việc bà Giang và bà Hải đã đặt cọc số tiền 3,4 tỷ đồng để mua đất của vợ chồng chị
bà B.T.H.T và ông C. V.Th. Khi biết rõ sự thật, bà Thương yêu cầu bà Giang và bà
Hải trả số tiền hàng đã nợ, nhưng cả hai bà đều trốn tránh.
Ngày 12/02/2020, bà Giang và bà Hải viết giấy xác nhận với nội dung: “Qua
quá trình làm ăn, chúng tôi còn nợ chị Nguyễn Thị Thương… số tiền là
4.043.000.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu đồng). Đến thời điểm
hiện tại chúng tôi không có khả năng trả chị Nguyễn Thị Thương số tiền trên”.
Bức xúc trước sự việc trên, bà Thương đã có đơn tố cáo đến Công an tỉnh Điện
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Biên đề nghị làm rõ việc bà Giang, bà Hải có dấu hiệu phạm tội ‘Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT cho là "mang tính chất tranh chấp dân sự"!?
Ngày 11/2/2020; 20/3/2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra Thông
báo số 106/TB-CQĐT và Văn bản số 179/CQCSĐT có với nội dung: “… Xét thấy vụ
việc trên mang tính chất dân sự, không có dấu hiệu tội phạm …”.
Theo luật sư Nguyễn Tiến Trung, Đoàn luật sư TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT
Công an tỉnh Điện Biên ban hành Văn bản số 106, 179 với nội dung xác định: “…Xét
thấy vụ việc trên mang tính chất tranh chấp dân sự không có dấu hiệu tội phạm…”,
đối với sự việc của ông Đặng Văn Việt và bà Nguyễn Thị Thương là chưa xác minh,
đánh giá, xem xét làm rõ sự thật khách quan về tài liệu, mà người bị hại đã cung cấp,
để giải quyết đơn của ông Việt, bà Thương.
Để làm rõ sự việc trên, ngày 24/4/2020, Tạp chí Người cao tuổi có Công văn
số 16/CV-TCNCT gửi Công an tỉnh Điện Biên sắp xếp lịch làm việc với phóng viên
xung quanh nội dung trên. Nhưng đến nay, Tạp chí Người cao tuổi vẫn chưa nhận
được văn bản phản hồi từ phía Công an tỉnh Điện Biên.
Hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn rất nhiều trường hợp khác bị bà Hải vay
tiền xong trốn tránh không chịu trả dẫn đến “tán gia bại sản” nhưng dường như Cơ
quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên “không xem xét” đến đối tượng này.
Tạp chí Người cao tuổi đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo Cơ
quan CSĐT xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án và các vụ khác có liên quan đến bà Hải
trên địa bàn tỉnh Điện Biên để xem xét một cách khách quan, đảm bảo quyền và lợi
ích hợp pháp của ông Việt, bà Thương và các hộ gia đình khác, cũng như thể hiện
tính nghiêm minh của pháp luật.
026. Phương Linh Điện Biên chú trọng “chìa khóa” nâng cao chất lượng dân số//
Gia đình & xã hội.- Số 93.- Ngày 4/8/2020 - Tr.7
Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh (SLTS&SLSS) là biện pháp quan
trọng nhằm phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và sơ sinh để những
đứa trẻ được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, tránh được những hậu quả nặng nề
do dị tật bẩm sinh, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tại Điện Biên,
chương trình SLTS&SLSS đã được triển khai tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố
với 100% xã, phường, thị trấn.
Rất cần thiết đối với sự phát triển toàn diện của trẻ
Triển khai từ năm 2014, chương trình SLTS&SLSS được Chi cục DS-KHHGÐ
tỉnh Điện Biên phối hợp với các trung tâm y tế, đơn vị y tế tạo điều kiện để các y, bác
sĩ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu về SLTS&SLSS, đào tạo nâng cao
kỹ thuật siêu âm, lấy máu gót chân trẻ sơ sinh; vận chuyển mẫu máu cho các cơ sở y
tế...
Chi cục cũng phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung
cấp kiến thức cho người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và
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phụ nữ mang thai thông qua nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Cụ thể như, tổ
chức nói chuyện chuyên đề, lồng ghép trong sinh hoạt câu lạc bộ, hội, nhóm; truyền
thông trên hệ thống phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến xã về lợi ích của việc
SLTS&SLSS...
6 tháng đầu năm 2020, Chi cục DS-KHHGÐ tỉnh phối hợp với các huyện, thị
xã, thành phố tổ chức các buổi truyền thông về SLTT&SLSS thu hút gần 5.000 người
tham gia.
Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGÐ tỉnh Điện
Biên cho biết: SLTS&SLSS là hai quy trình tách biệt. SLTS được thực hiện bằng các
xét nghiệm máu hoặc lấy bệnh phẩm từ thai nhi và siêu âm cho phụ nữ mang thai 3
tháng đầu, 3 tháng giữa thai kỳ giúp phát hiện sớm các loại bệnh: Down, rối loạn di
truyền, dị tật ống thần kinh… SLSS là biện pháp dự phòng hiện đại được tiến hành
trong vòng 24 - 72 giờ sau khi trẻ được sinh ra. Thời điểm này, trẻ sẽ được nhân viên
y tế lấy máu gót chân để phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh như thiếu men G6PD
(bệnh gây biến chứng vàng da, biến chứng thần kinh, chậm phát triển tâm thần, vận
động); suy giáp trạng bẩm sinh (bệnh rối loạn hoặc thiếu hụt tổng hợp hormone tuyến
giáp, chậm phát triển trí tuệ)…
Cả 2 biện pháp sàng lọc trên đều rất cần thiết đối với sự phát triển toàn diện
của trẻ. Nếu bệnh được phát hiện kịp thời điều trị sớm ngay từ giai đoạn bào thai và
sau khi sinh sẽ giúp trẻ phục hồi như bình thường, tránh những hậu quả xấu trong quá
trình phát triển thể chất, trí tuệ.
Giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội
Chị L.T.Q (ở bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ) từ khi biết mình mang
thai đã thường xuyên đi kiểm tra tại trạm y tế xã và khám SLTS tại bệnh viện huyện.
Chị Q tâm sự: "Hiện nay, phụ nữ có thai được cả gia đình quan tâm, chăm sóc,
được đến cơ sở y tế khám SLTS, kiểm tra thai nhi định kỳ... Tôi đang mang thai
tháng thứ 4 và đã được cộng tác viên dân số tư vấn SLTS, xét nghiệm máu để chẩn
đoán các dấu hiệu bất thường của thai nhi".
Theo chị Q, SLTS giúp bà mẹ mang thai biết được em bé có phát triển hoặc bị
ảnh hưởng gì hay không; đồng thời sàng lọc các bệnh lý của em bé và các vấn đề của
việc mang thai, việc này rất quan trọng.
Ðể nâng cao chất lượng giống nòi, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017
của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới đặt ra
nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, yêu cầu cần phát triển mạng lưới cung cấp các
dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn
kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân để nâng cao chất lượng dân số một cách
toàn diện. Nghị quyết cũng xác định mục tiêu đến năm 2030 có 70% phụ nữ mang
thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh
được tầm soát ít nhất 5 bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất...
Ðể đạt mục tiêu đó, ngoài sự nỗ lực của các ngành chức năng, đặc biệt là ngành
DS-KHHGÐ, người dân, nhất là các thai phụ cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm
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tham gia SLTS&SLSS để những đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh, không bệnh tật; từ
đó góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Trong 6 tháng đầu năm, Phòng DS - KHHGÐ phối hợp với Trung tâm y tế
10 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị y tế khám SLTS 2.330 ca (miễn phí
1.680 ca) phát hiện 3 ca dị tật bẩm sinh; khám SLSS 1.999 ca (miễn phí 1.384 ca)
phát hiện 260 ca thiếu men G6DP.
027. MINH NGỌC/ Điện Biên: Học sinh vừa ôn tập, vừa chống dịch// Giáo dục
và thời đại.- Số 184.- Ngày 1/8/2020 - Tr.5
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn cả nước, các
cơ cở trường học ở khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên đã chủ động ứng phó.
Trường THPT Nậm Pồ thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên là một trong
những trường giáp biên giới. Ở Nậm Pồ, tình trạng người lao động vượt biên trái
phép, sang Trung Quốc và Lào làm thuê diễn ra hết sức phức tạp. Từ thực tế trên,
đồng thời trong thời điểm dịch bệnh đang diễn ra, Ban giám hiệu nhà trường đã
nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, trừ theo tinh thần chỉ đạo của sở GD&ĐT
Điện Biên.
Trường THPT Nậm Pồ có 192 học sinh lớp 12 đang học tập và sinh hoạt tại
trường. Hiện tại tất cả học sinh đều có sức khỏe tốt. Các em thực hiện nghiêm quy
định trong phòng, chống dịch bệnh.
Qua ghi nhận, các trường vùng biên giới có học sinh học tập, ôn thi tại trường
đều thực hiện nghiêm các quy định nghiêm trong phòng dịch. Đồng thời tuyên
truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng bệnh.
Thầy giáo Lê Trường Giang, Hiệu trưởng TrườngPhổ thông Dân tộc Nội trú
THPT Mường Nhé cho biết: “chúng tôi chú trọng đến công tác vệ sinh bảo đảm sạch
sẽ chế độ ăn uống, giữ gìn sức khỏe cho học sinh. Hằng ngày, nhà trường tổ chức đo
thân nhiệt cho học sinh. Trong trường hợp có biểu hiện sốt thì chúng tôi sẽ báo với cơ
quan y tế để theo dõi, thăm khám. Các thầy cô luôn qua tâm, giám sát, theo dõi sức
khỏe của các em, để làm sao các em có sức khỏe tốt chuẩn bị bước vào kỳ thi sắp
tới”.
028. MINH THỊNH/ Điện Biên: 115 thí sinh hoàn thành bài thi thay thế// Giáo
dục và thời đại.- Số 193.- Ngày 12/8/2020 - Tr.6
Ngày 11/8, Điện Biên tổ chức hội đồng thi cho 115 thí sinh làm bài thay thế
môn Địa lý, bị hụt giờ làm bài thi ngày 10/8 (2 thí sinh xin bảo lưu bài cũ) tại điểm
thi Trường THPT huyện Điện Biên. Tất cả khâu trong quá trình tổ chức được thực
hiện chu đáo, an toàn, nghiêm túc. Đề thi được đánh giá tương đương đề cũ.
Đúng quy chế
Dù là thi thay thế, song công tác tổ chức được Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp
THPT năm 2020 tỉnh Điện Biên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thời gian thi, các
khâu làm thi đều theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
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5 giờ 30 phút, cán bộ làm thi và đội ngũ thanh niên tình nguyện của trường
THPT huyện Điện Biên có mặt tại điểm thi đón thí sinh. Nước uống, sữa, khẩu trang,
hóa chất sát khuẩn được chuẩn bị chu đáo để cấp miễn phí cho thí sinh dự thi. 6 giờ
sáng, thí sinh ở khắp các xã xa xôi, khu vực biên giới của huyện Điện Biên như
Mường Nhà, Mường Lói, Núa Ngam và Keo Lôm… huyện Điện Biên Đông đã có
mặt đông đủ. Thí sinh đến điểm thi sớm vì sợ trời mưa, đường trơn trượt, sạt lở gây
ách tắc, ảnh hưởng đến giờ thi.
Thí sinh Lò Văn Hưng (xã Pom Lót, huyện Điện Biên) cho biết: Em đã chuẩn
bị tâm lý tốt, sẵn sàng bước vào môn thi với quyết tâm cao nhất để theo đuổi ước mơ
được học tại Học viện Cảnh sát.
Thí sinh Trần Thị Ngọc (xã Núa Ngam - cách điểm thi 20km) được ông nội
đưa đến điểm thi vì trời mưa và Ngọc cũng chưa thể tự đi được. Trước ngày thi, Ngọc
bị tai nạn xe máy, gãy chân nên quá trình học tập, ôn luyện và thi cử, em đều phải
nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Tấp tểnh cùng chiếc nạng gỗ bước vào
phòng thi nhưng Ngọc tràn đầy quyết tâm thi tốt để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô.
Ở điểm thi trường THPT huyện Điện Biên có nhiều thí sinh đặc biệt. Họ là cán
bộ xã, bản ở độ tuổi làm cha, làm mẹ, đi thi với mong muốn có tấm bằng tốt nghiệp
THPT để đáp ứng điều kiện công tác. Thí sinh Mùa A Di (41 tuổi), công chức văn
phòng xã Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông) cùng các đồng nghiệp đều quyết tâm sẽ
đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi này.
“Lúc đầu chúng tôi băn khoăn không biết bài thi của mình thế nào nhưng khi
biết có thể giữ bài thi cũ hoặc làm bài thay thế, thấy yên tâm hơn vì quyền lợi của
mình được bảo đảm. Cũng như buổi thi trước, chúng tôi đến từ sớm, hy vọng bài làm
tốt để có tấm bằng”, Mùa A Di nói.
Đặt quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu
Do sơ suất của cán bộ làm thi, 117 thí sinh tại điểm thi Trường THPT huyện
Điện Biên bị hụt giờ làm bài ở môn Địa lý. Sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn
Văn Kiên - Giám đốc sở GD&ĐT, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thi tỉnh
Điện Biên đã yêu cầu Trưởng điểm thi kiểm tra, rà soát. Thấy quyền lợi của thí sinh
bị ảnh hưởng (mỗi phòng thiếu từ 3 - 5 phút làm bài), ông Kiên đã báo cáo với Ban
Chỉ đạo thi tỉnh Điện Biên và Ban Chỉ đạo thi Quốc gia, xin ý kiến tổ chức cho thí
sinh làm bài thi thay thế.
Trong buổi sáng ngày 11/8, có 115 thí sinh làm bài thi (2 thí sinh có nguyện
vọng xin bảo lưu kết quả bài thi môn Địa lý ngày 10/8 và được chấp thuận).
Nhận định về buổi thi thay thế, ông Nguyễn Văn Kiên cho biết: Thực hiện chỉ
đạo của Ban Chỉ đạo thi Quốc gia, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Điện Biên, Hội đồng thi tỉnh
Điện Biên đã tổ chức thi môn Địa lý cho 7 phòng tại điểm thi Trường THPT Điện
Biên vào sáng ngày 11/8. Các khâu của quá trình làm thi thực hiện theo quy định.
“Nhìn toàn cảnh buổi thi, tôi thấy hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng chính
đáng của thí sinh. Các khâu trong quy trình và nội dung làm thi đều theo đúng quy
định của Bộ GD&ĐT. Mặc dù thời gian tổ chức rất ngắn, song an ninh, an toàn, công
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tác y tế, hoạt động “ tiếp sức mùa thi” đều diễn ra như hai ngày thi trước đó”, ông
Nguyễn Văn Kiên chia sẻ.
Thí sinh Nguyễn Thị Hoa (xã Sam Mứn, huyện Điện Biên) cho biết: Bài làm
hôm nay cũng ở mức trung bình. Theo Hoa, những bạn có lực học trung bình hoàn
toàn có thể đạt điểm đỗ tốt nghiệp.
“Em thấy bài thi vừa sức! Hôm nay em làm bài cũng tốt, đạt khoảng 80%”, em
Nguyễn Thị Hoa hồ hởi nói.
Thí sinh Vừ A Dia (trú tại xã Na Tông, cách điểm thi hơn 50km) phấn khởi khi
hoàn thành tốt bài thi. Vừ A Dia năm nay ngoài 40 tuổi. Cả hai vợ chồng làm ruộng,
làm nương, A Dia đi thi với mong muốn có tấm bằng tốt nghiệp THPT để sau này có
việc cần thì mang ra sử dụng.
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