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Ngay sau khi thành lập Đảng bộ năm 
1949, với nhiệm vụ chính trị quan 
trọng là chống thực dân Pháp, đoàn 

kết đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng nhân 
dân cả nước chung một mục tiêu, lý tưởng 
kháng chiến kiến quốc. Ngày 7/5/1954, 

dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung 
ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự 
đóng góp tích cực của Đảng bộ, nhân dân 
các dân tộc tỉnh Điện Biên, chiến dịch Điện 
Biên Phủ đã thắng lợi hoàn toàn, làm nức 
lòng nhân dân cả nước và nhân dân bị áp 

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa
 thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẢNG BỘ TIÊN PHONG,
NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC ANH HÙNG

 Nguyễn Đức Vượng
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

68 năm, từ khi Đảng bộ tỉnh Lai Châu (nay là hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu) được 
thành lập (10-10-1949/10-10-2017), so với lịch sử của cả dân tộc thì chưa dài, nhưng 
so với lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên, thì đó là cả một quá trình đấu tranh cách mạng 
đầy khó khăn, thử thách, hy sinh và gian khổ. Để rồi xứng đáng với danh hiệu: "Đảng 
bộ tiên phong, nhân dân các dân tộc anh hùng" đó là danh hiệu và là phần thưởng cao 
quý đã được Đảng, Nhà nước tặng cho Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh 
Điện Biên. 
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bức trên toàn thế giới, làm "lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu". Trong Chiến dịch 
Điện Biên Phủ, nhân dân các dân tộc tỉnh 
Điện Biên đã kiên quyết một lòng đi theo sự 
lãnh đạo của Đảng, tất cả cho chiến dịch, 
tất cả cho tiền tuyến, vượt mọi khó khăn, 
gian khổ, hiểm nguy, anh dũng hy sinh vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc; không phân 
biệt già, trẻ, gái, trai, người miền xuôi, miền 
ngược, người Kinh hay người dân tộc thiểu 
số, tất cả triệu người như một, nhất tề đứng 
lên tạo nên sức mạnh vô song để chiến đấu 
và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Sau chiến 
thắng Điện Biên Phủ 1954, nhân dân các 
dân tộc tỉnh Điện Biên lại đoàn kết, xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền, khắc 
phục hậu quả sau chiến tranh, xây dựng 
hậu phương vững chắc, góp phần chi viện 
cho miền Nam, cùng nhân dân cả nước 
giành thắng lợi ngày 30/4/1975 thống nhất 
đất nước.

Trải qua 68 năm thành lập, rèn luyện, 
xây dựng và phát triển (10/10/1949- 
10/10/2017), đến nay Đảng bộ Điện Biên 
đã lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc góp phần quan trọng vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. Quá trình hình thành và phát 
triển của Đảng bộ tỉnh đã được rèn luyện, 
lớn mạnh trong phong trào đấu tranh cách 
mạng chung của cả nước. Đảng bộ tỉnh 
Điện Biên đã đi từ không đến có, từ ít đến 
nhiều và đã có những bước trưởng thành 
vượt bậc, khi thành lập Đảng bộ chỉ có 01 
Chi bộ với 20 đảng viên (các đảng viên 
hoàn toàn là người nơi khác đến). Đến nay, 
Đảng bộ đã qua XIII kỳ đại hội, mỗi kỳ đại 
hội là những dấu ấn quan trọng, đánh dấu 
sự phát triển và trưởng thành của tỉnh. 

Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 14 Đảng 
bộ trực thuộc, trong đó 10 Đảng bộ huyện, 
thị xã, thành phố; 04 Đảng bộ trực thuộc 
(Quân sự, Công an, Biên phòng, Dân 

chính Đảng tỉnh); tính đến tháng 6/2017 
toàn Đảng bộ có 648 tổ chức cơ sở Đảng, 
2.613 Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở, với 
35.739 đảng viên (trong đó có 17.997 đảng 
viên là người các dân tộc thiểu số). Chất 
lượng tổ chức đảng và đảng viên ngày 
càng tăng. Cán bộ, đảng viên trong Đảng 
bộ luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, các tổ chức Đảng luôn được củng cố, 
kiện toàn, nâng cao chất lượng về mọi mặt. 
Tích cực đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Tổ 
chức Đảng cơ sở thực hiện tốt vai trò là hạt 
nhân lãnh đạo chính trị trong việc thực hiện 
các chủ trương của Đảng và chính sách 
pháp luật của Nhà nước ở địa phương; 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 
của tỉnh.Về phát triển kinh tế: Kinh tế duy 
trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng 
sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 
năm (2010-2015) đạt 9,11%/năm. Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, 
tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, 
dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. 
Năm 2015: Khu vực nông, lâm nghiệp 
23,1%, giảm 6,76%; công nghiệp - xây 
dựng 31,35%, tăng 1,26%; dịch vụ 45,55%, 
tăng 5,48% so với năm 2010. Thu nhập 
bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,6 
triệu VNĐ (tương đương 1.130 USD), gấp 
1,89 lần so với năm 2010. 

Riêng năm 2016, tổng sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh GRDP (giá sản xuất), tăng 6,83% 
so với thực hiện năm 2015, vượt mục tiêu 
kế hoạch đề ra. Trong đó: khu vực nông, 
lâm nghiệp thủy sản tăng 3,56%; công 
nghiệp - xây dựng tăng 6,07%; dịch vụ 
tăng 8,64%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển 
dịch theo hướng xác định, trong đó: khu 
vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 
23,77%, giảm 1,08%; công nghiệp - xây 
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dựng chiếm 25,29%, tăng 0,03%; dịch vụ 
chiếm 48,48%, tăng 1,04% (so với năm 
2015). An ninh lương thực trong tỉnh được 
bảo đảm và có sản phẩm lương thực hàng 
hóa. Công tác bảo vệ và giữ gìn môi trường 
sinh thái, tài nguyên được tăng cường.

Về phát triển Công nghiệp: Trước đây 
hầu như không có nhà máy sản xuất nào, 
đến nay đã có các cơ sở sản xuất xi măng, 
gạch, bê tông, chế biến nông, lâm sản; 
điện, nước và đang từng bước phát triển. 
Kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, 
trạm) được tăng cường đáng kể, hệ thống 
thông tin liên lạc được quan tâm xây dựng; 
nhiều công trình mới đang được đầu tư xây 
dựng phục vụ thiết thực cho sản xuất, đời 
sống nhân dân, tạo điều kiện cho Điện Biên 
rút ngắn khoảng cách với cả nước và có cơ 
hội giao lưu, hội nhập với các nước láng 
giềng, với khu vực và thế giới. 

Văn hóa - xã hội của tỉnh có bước chuyển 
biến nhanh, tích cực. Công tác giáo dục, y 
tế, hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ, 
thể dục - thể thao... đều đạt kết quả đáng 
ghi nhận. Đời sống nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh từng bước được cải thiện cả về 
vật chất và tinh thần, nhất là về ăn ở, đi lại, 
học hành, chữa bệnh. Diện mạo đô thị và 
nhiều vùng nông thôn đổi thay từng ngày, 
đồng bào các dân tộc được thụ hưởng nhiều 
thành quả văn hóa - xã hội. Năm 2016 đã 
giải quyết việc làm mới cho 8.585 lao động; 
trong đó, tạo việc làm mới thông qua Quỹ 
cho vay về việc làm 900 lao động; cung 
ứng lao động cho các doanh nghiệp và khu 
công nghiệp ngoài tỉnh 550 lao động. Tuyển 
mới và đào tạo nghề cho 7.895 người. Các 
chính sách xã hội như: trợ cấp, cứu đói, 
cấp phát bảo hiểm y tế cho các đối tượng 
chính sách xã hội tiếp tục thực hiện tốt. Duy 
trì việc cấp phát thẻ BHYT cho 440.881 đối 
tượng chính sách xã hội.

Về quốc phòng - an ninh, những năm 

qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân 
các dân tộc luôn phát huy truyền thống 
cách mạng, thường xuyên chăm lo củng 
cố, xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh 
trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh 
nhân dân vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ 
quyền biên giới quốc gia; giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội và khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng 
bảo đảm môi trường thuận lợi để phát triển 
kinh tế, văn hóa - xã hội và cuộc sống bình 
yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các 
dân tộc tỉnh Điện Biên đạt được những 
thành tựu trên là nhờ đường lối, chủ trương, 
chính sách đúng đắn, sự đầu tư lớn và 
có hiệu quả của Đảng và Nhà nước trên 
các lĩnh vực; sự giúp đỡ của các bộ, ban, 
ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh, 
thành phố, các thành phần kinh tế và đồng 
bào, chiến sỹ cả nước; sự hợp tác có hiệu 
quả của các tổ chức và bạn bè quốc tế, 
trước hết là các tỉnh láng giềng chung biên 
giới như Phong Sa Lỳ, Luông Pha Băng 
(Lào) và Vân Nam (Trung Quốc); cùng với 
sự phấn đấu bền bỉ, liên tục của Đảng bộ, 
chính quyền, quân và dân các dân tộc. 

Thế hệ ngày nay và mai sau, sẽ mãi 
mãi xứng đáng với sự hy sinh của các anh 
hùng liệt sỹ và các thế hệ đi trước, tiếp 
tục trên con đường đổi mới, xây dựng tỉnh 
Điện Biên ngày một phát triển. Phấn đấu 
xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 
phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; 
đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tập 
trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng 
Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình 
trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.
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TRUYỀN THÔNG PHẢI ĐI TRƯỚC
 Doãn Mạnh

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2016-2020 ở Điện Biên – Một tỉnh nghèo nhất, nhì cả nước đã có những khó khăn 
nhất định. Song, gần hai năm (2016 và 2017) thực hiện Chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững đã có nhiều chuyển biến khả quan; nhất là việc triển khai Dự án 
thành phần 4 – Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin. Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh 
Điện Biên đã giảm từ 48,14% năm 2015 xuống còn 44,82% năm 2016 (giảm 3,32%). 
Từ kết quả trên, những người làm công tác thông tin, truyền thông đã có buổi trao 
đổi với ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên. Dưới 

đây là những nội dung trao đổi.

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

PV: Xin ông cho biết những thành tựu của 
tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện Chương 
trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2016-2020 (Phần giảm 
nghèo về thông tin thuộc Dự án thành phần 
4 do Bộ TT&TT chủ trì) thời gian vừa qua?

Ông Nguyễn Hùng Cường (N.H.C): 
Nhận thấy truyền thông và giảm nghèo về 
thông tin sẽ góp phần nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm 
nghèo; khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên 
thoát nghèo của đồng bào các dân tộc trong 
tỉnh và huy động nguồn lực để thực hiện mục 
tiêu giảm nghèo bền vững. Tỉnh Điện Biên 
đã chỉ đạo Sở TT&TT xây dựng, củng cố hệ 
thống thông tin cơ sở; tăng cường chỉ đạo, 
hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí 
Trung ương và địa phương tăng cường nội 
dung thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm 
vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, 
đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của toàn 
xã hội và nâng cao khả năng tiếp cận thông 
tin cho người dân. 

Triển khai thực hiện Dự án 4 của 
Chương trình trên địa bàn, tỉnh Điện Biên, 
mà trực tiếp là Sở TT&TT Điện Biên đã 
dựa vào Thông tư 06/2017/TT-BTTTT ngày 

02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền 
thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản 
hướng dẫn, chỉ đạo khác để xây dựng kế 
hoạch thực hiện cho từng năm và cả giai 
đoạn 2016-2020,…

Trong hai năm (2016 và 2017), Sở 
TT&TT Điện Biên đã sản xuất, biên tập 
được 06 chương trình phát thanh, phát 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, 
thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh các xã 
và trên trang thông tin điện tử của các cơ 
quan, đơn vị. 

Đối với hệ thống đài truyền thanh, Sở đã 
chỉ đạo phát 03 buổi/ngày/tuần; in đĩa CD 
phát hành tới tận thôn, bản, tổ dân phố và 
các đồn, trạm Biên phòng để tuyên truyền. 
Xuất bản 05 tờ gấp bằng tiếng phổ thông 
và tiếng Mông, phát hành rộng khắp trên 
địa bàn tỉnh và đặc biệt chú trọng đến đồng 
bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới. 
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Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của 
Trung ương đóng trên địa bàn và của tỉnh 
cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, bằng 
nhiều hình thức để tuyên truyền sâu, rộng 
mục tiêu, đối tượng, phạm vi, thời gian và 
nội dung hỗ trợ các dự án thành phần để 
thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định 
số 1722 ngày 02/9/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

PV: Những khó khăn, vướng mắc của 
tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chương 
trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2016-2020  là gì thưa ông?

  Ông N.H.C: Là một tỉnh miền núi biên 
giới, kinh tế còn nhiều khó khăn; trên 90% 
nguồn kinh phí của tỉnh do Trung ương cấp. 
Toàn tỉnh có 19 dân tộc anh em cùng chung 
sống; giao thông đi lại rất khó khăn; nhất là 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, ngôn 
ngữ phổ thông còn nhiều hạn chế nên ảnh 
hưởng không nhỏ đến việc tiếp cận Dự án. 

Đặc biệt, kinh phí bố trí cho 
Dự án trong hai năm (2016 
và 2017) rất hạn chế; và chỉ 
được cấp 256 triệu đồng từ 
nguồn của Trung ương; trong 
đó, năm 2016 được 120 triệu 
đồng và năm 2017 được 136 
triệu đồng. Nguồn ngân sách 
địa phương chưa được cấp 
nên không có đủ nguồn lực 
để thực hiện những mục tiêu 
đã đề ra. 

Do đó, từ nguồn kinh phí 
đã được cấp năm 2016 và 
2017, Sở TT&TT mới thực 
hiện được 1/8 nhiệm vụ của 
Dự án. Cụ thể là nhiệm vụ 
“Tăng cường nội dung thông 
tin”, còn 7 nội dung: Đào tạo, 
bồi dưỡng kỹ năng chuyên 
môn, nghiệp vụ cho cán bộ 

TT&TT cơ sở; hỗ trợ phương tiện nghe - 
xem cho các hộ nghèo; trang bị phương 
tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động 
tại các huyện, xã; xây dựng các điểm tuyên 
truyền cổ động cố định; xây dựng nội dung 
tuyên truyền cổ động; thiết lập cụm thông 
tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu, biên giới, 
trung tâm giao thương; lưu trữ, quảng bá 
các sản phẩm báo chí, các chương trình 
phát thanh, truyền hình và các sản phẩm 
thông tin khác phục vụ mục tiêu giảm 
nghèo về thông tin chưa có nguồn vốn để 
thực hiện.

Một khó khăn khác nữa là: Hiện tại hạ 
tầng thiết bị thông tin, nhất là hệ thống Đài 
Truyền thanh cơ sở còn rất khó khăn. Toàn 
tỉnh mới có 46/130 xã có Đài Truyền thanh 
(cả đài có dây và không dây). Hầu hết các 
trang thiết bị đã lắp đặt và đưa vào sử 
dụng do các bộ, ngành Trung ương và địa 
phương đầu tư từ lâu, công nghệ đã lạc hậu 
và thường xuyên hỏng hóc nên đã phần 
nào hạn chế đến công tác thông tin tuyên 

Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã Mường Thín (huyện 
Tuần Giáo - Điện Biên) thực hiện Chương trình tuyên truyền 

trên Đài Truyền thanh xã.
Ảnh: Cao Thương
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truyền ở cơ sở. Hơn nữa, trình độ cán bộ 
làm công tác thông tin và truyền thông trên 
địa bàn tỉnh; đặc biệt là cán bộ cấp xã, cấp 
huyện trình độ chưa đồng đều và còn biến 
động. Đời sống nhân viên truyền thông ở 
cơ sở còn gặp nhiều khó khăn nên cũng 
ảnh hưởng đến việc triển khai Dự án.

Thứ nữa, một số nội dung triển khai từ 
các cơ quan Trung ương còn chậm, như: 
Giao kinh phí và việc hướng dẫn triển khai 
thực hiện chậm so với tiến độ đã ảnh hưởng 
đến tiến độ thực hiện Chương trình tại tỉnh.

PV: Xin ông cho biết cụ thể về vai trò 
của báo chí, hệ thống Đài truyền thanh cơ 
sở trong việc tuyên truyền chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
và chỉ đạo điều hành của tỉnh đối với công 
tác giảm nghèo bền vững?

Ông N.H.C: Để Chương trình mục tiêu 
Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2016-2020 đạt hiệu quả, truyền thông phải 
đi trước một bước. Do vậy, việc tuyên truyền 
qua hệ thống thông tấn báo chí và hệ thống 
Đài truyền thanh cơ sở (đài cấp huyện, cấp 
xã) có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong công tác thông 
tin và hướng dẫn người dân. 
Trong gần hai năm, qua các 
cuộc giao ban Báo chí hằng 
tháng, Sở TT&TT Điện Biên 
đã phối hợp với Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Điện Biên định 
hướng, hướng dẫn các cơ 
quan thông tấn báo chí từ 
Trung ương đến địa phương 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động các cấp, 
các ngành, tổ chức kinh tế 
- xã hội, tổ chức chính trị 
- xã hội và các cá nhân tại 
địa phương nhận thức rõ về 
Chương trình giảm nghèo 
bền vững, nhằm huy động 
mọi người cùng tham gia 

và bản thân các hộ nghèo tự vươn lên để 
thoát nghèo.

Mặc dù các Đài Trung ương và Đài 
PT-TH tỉnh đã phát sóng lên vệ tinh, song 
hầu hết đồng bào các dân tộc thuộc diện 
hộ nghèo, chưa có thiết bị thu, xem tương 
thích với công nghệ truyền thông mới nên 
khó tiếp cận được những thông tin mới, 
nóng của đất nước và thế giới. Do đó, hệ 
thống Đài Truyền thanh cơ sở (cấp huyện, 
xã) đóng vai trò rất quan trọng trong việc 
cung cấp thông tin trực tiếp tới người dân 
thông qua hệ thống loa truyền thanh, tiếp 
phát sóng hằng ngày.  

Với các hình thức tuyên truyền đa dạng, 
phong phú; cùng với việc tuyên truyền, phổ 
biến các mục đích, yêu cầu và nội dung 
thực hiện về giảm nghèo bền vững, các 
cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương 
đến địa phương đã đăng tải và phát sóng 
trên sóng phát thanh, báo điện tử và các 
trang thông tin điện tử tổng hợp hàng trăm 
tin, bài, ảnh, phóng sự (cả phát thanh và 
truyền hình) về Chương trình giảm nghèo 
bền vững. Báo chí cũng luôn theo sát thực 

Trung tâm CNTT & TT thuộc Sở TT&TT Điện Biên phát hành 
các ấn phẩm tuyên truyền Chương trình MTQG 

Giảm nghèo bền vững.
Ảnh: Trọng Nghĩa
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tế, phản ánh công tác triển khai, thực hiện 
tại cơ sở; phát hiện biểu dương những tấm 
gương, mô hình điển hình thoát nghèo bền 
vững. Đồng thời, cũng phản ánh những 
khó khăn, vướng mắc, bất cập để các đơn 
vị quản lý nắm, cùng nghiên cứu và có các 
biện pháp tháo gỡ. 

Cùng với việc tiếp phát sóng các chương 
trình của Đài Trung ương, Đài tỉnh, phát 
sóng các chương trình tuyên truyền đã 
được cấp phát, hệ thống Đài Truyền thanh 
cấp huyện, cấp xã cũng đã xây dựng các 
bản tin truyền thanh tuyên truyền mạnh về 
Chương trình giảm nghèo bền vững; trong 
đó chủ yếu là phổ biến các chính sách, kế 
hoạch sẽ được triển khai tại địa phương. 
Đồng thời, vận động nhân dân các dân tộc 
cùng chung sức, chung lòng ủng hộ, thực 
hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách 
của Nhà nước, để tự vươn lên thoát nghèo...  

PV: Với vai trò là cơ quan tham mưu 
giúp UBND tỉnh Điện Biên ban hành các 
chủ trương, chính sách, định hướng công 
tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu 
Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2016-2020, Sở TT&TT đã có những giải 
pháp gì nhằm thúc đẩy việc tuyên truyền 
trên địa bàn tỉnh?

Ông N.H.C: Qua việc triển khai thực 
hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền 
vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gần hai 
năm qua đã bước đầu mang lại kết quả khả 
quan trong việc nâng cao chất lượng đời 
sống cả về tinh thần và vật chất cho đồng 
bào nghèo các dân tộc tỉnh Điện Biên; góp 
phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 
từ 48,14% năm 2015 xuống còn 44,82% 
năm 2016. Tuy nhiên, do là tỉnh miền núi 
biên giới còn nhiều khó khăn, nên tỷ lệ hộ 
nghèo và hộ cận nghèo còn rất cao so với 
cả nước. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công 
tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, đáp ứng 
nhu cầu của người dân thời gian tới, nhằm 

thực hiện tốt các mục tiêu của Chương 
trình đã đề ra, Sở TT&TT tỉnh Điện Biên có 
một số giải pháp như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng 
cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và 
các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. 
Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa 
dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân; hướng dẫn người dân 
tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, 
vay vốn ưu đãi, tín dụng của ngân hàng, 
chính sách xã hội, xuất khẩu lao động và 
dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động; 
nhất là lực lượng lao động vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, biên giới;…

- Tuyên truyền sâu rộng đến mọi cấp, 
mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người 
nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận 
thức trong giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ 
động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận 
và sử dụng có hiệu quả chính sách và 
nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng 
đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả. 
Tiếp tục phát động Phong trào thi đua “Cả 
nước chung tay vì người nghèo” trên địa 
bàn toàn tỉnh; tôn vinh doanh nghiệp, tập 
thể cá nhân có nhiều đóng góp về nguồn 
lực, cách làm hiệu quả trong công tác giảm 
nghèo bền vững.

- Thực hiện lồng ghép việc tuyên tuyền 
chương trình giảm nghèo bền vững với các 
chương trình MTQG, các chính sách hỗ trợ 
cho người nghèo khác.

- Đối với giải pháp về huy động nguồn 
vốn: Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy 
động để triển khai thực hiện công tác tuyên 
truyền Chương trình; tăng cường huy động 
vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn 
huy động đóng góp hợp pháp của doanh 
nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước; vốn đối ứng; 
tham gia đóng góp của người dân và đối 
tượng thụ hưởng.

PV: Xin cảm ơn ông!
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Trong thời gian qua, nhiều cấp ủy, 
nhiều ngành, nhiều đơn vị đã làm 
khá tốt việc phát hiện, biểu dương và 

tuyên truyền nhận rộng các điển hình làm 
theo lời Bác. Qua đó, đã rút ra kinh nghiệm 
bổ ích từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong 

việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là 
nhân rộng các điển hình tiên tiến, để tạo 
sức lan tỏa sâu rộng và hiệu ứng tích cực 
trong toàn xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân 
điển hình tiếp tục được tuyên truyền nhân 
rộng như: Tập thể Đảng bộ xã Tỏa Tình, 

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, NHÂN RỘNG 
CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG THỰC 

HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

Các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh (đầu cầu Điện Biên) tham gia Hội nghị trực tuyến Sơ kết 
01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. 

 Khánh Toàn
                                               Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng 
nhiều hình thức tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, phát huy vai 
trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện, Chỉ thị bước đầu đã tạo 
được sự lan tỏa sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong học và làm theo Bác của 

nhân dân các dân tộc.
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Đảng bộ Công an tỉnh Điện Biên, Đảng bộ 
xã Thanh Chăn; các cá nhân điển hình như: 
Cô giáo Nguyễn Thị Lan, Trường THCS thị 
trấn Mường Chà (huyện Mường Chà); Cựu 
chiến binh Hạng A Chư bản Hấu Chua, 
xã Sín Chải (huyện Tủa Chùa); ông Bùi 
Đình Lại, phường Him Lam, (TP Điện Biên 
Phủ); Hội viên nông dân Ngải Cù Lỷ, bản 
Đề Bâu, xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ); Cựu 
chiến binh Tao Văn Khứn, phường Mường 
Thanh (TP Điện Biên Phủ)... đây thực sự là 
những tấm gương điển hình, những nhân 
tố tích cực được Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen cần được nhân rộng để xã hội 
tôn vinh.

Cùng với việc học tập, nghiên cứu chỉ 
thị, thì nội dung, hình thức tuyên truyền Chỉ 
thị 05-CT/TW trong học tập và làm theo 
Bác cũng đã được các cấp ủy quan tâm tổ 
chức có hiệu quả như: Thông qua các cuộc 
họp cơ quan, đơn vị, đoàn thể; thông qua 
hệ thống thông tin đại chúng, thông tin lưu 
động, nhất là công tác tuyên truyền miệng 

lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, 
chi đoàn, chi hội... đưa nội dung nhân rộng 
các điển hình học tập và làm theo Bác vào 
chương trình chào cờ đầu tuần, tọa đàm, 
giao lưu... Thông qua mỗi hình thức tuyên 
truyền, đều phát huy thế mạnh riêng, bổ trợ 
cho nhau, góp phần nâng cao nhận thức 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân các 
dân tộc, thúc đẩy một số hành động cụ thể 
hướng vào giải quyết những nhiệm vụ cấp 
bách đặt ra trong công tác xây dựng Đảng 
ở các ngành, địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cho 
biết: Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy đã kịp thời xây dựng các hướng dẫn 
tuyên truyền, nhằm đẩy mạnh công tác 
thông tin tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW 
tại địa phương, đơn vị, nhất là chú trọng 
tuyên truyền sâu rộng các gương điển hình 
tiên tiến; đa dạng hóa các hình thức tuyên 
truyền phù hợp với từng đối tượng. Do vậy, 

Bộ phận chuyên trách giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiển tra, giám 
sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.
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nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã 
được tôn vinh, từ đó đã tạo hiệu ứng tích 
cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
của Bác. 

Sau khi được học tập, quán triệt thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2017, 
các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch, đưa 
việc học tập và làm theo Bác vào chương 
trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị 
quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
và các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều 
cấp ủy, các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ 
quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, 
tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, 
điển hình tiên tiến, cách làm hay về học tập 
và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh 
tuyên truyền sâu rộng các gương điển hình, 
gương “người tốt, việc tốt”; lãnh đạo, chỉ 
đạo các địa phương, đơn vị tùy vào điều 
kiện, đặc điểm tình hình để xây dựng các 
mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả nhằm 
tạo đột phá, chuyển biến rõ nét trong thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW và khắc phục những 
hạn chế, khuyết điểm tồn tại sau kiểm điểm 
tự phê bình và phê bình.

Với phương châm: “Chủ động, trách 
nhiệm, nói đi đôi với làm” và noi theo các 
điển hình tiên tiến, mỗi cán bộ, đảng viên 
ở mỗi cương vị đã chuyên tâm hơn đối với 
công việc được giao; khi tiếp xúc với nhân 
dân đã biết lắng nghe, nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp 
thời những bức xúc chính đáng của nhân 
dân; việc thực hiện nói đi đôi với làm, đã 
góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, 

liêm khiết, gần dân, hết lòng phục vụ nhân 
dân; nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, 
đối với cấp ủy các cấp. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, nhân 
rộng gương điển hình tiên tiến học tập và 
làm theo Bác, đó cũng là cách tốt nhất để 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 
trị ở cơ sở, xây dựng con người mới, cuộc 
sống mới; là giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị 05-CT/TW đạt hiệu quả thiết thực hơn, 
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bởi 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu gương 
và làm cho những tấm gương đó lan tỏa là 
một nguyên tắc trong thực hành đạo đức. 
Vì thế, trong mỗi việc làm, hành động, lời 
nói của những tấm gương điển hình phải 
thể hiện là “kiểu mẫu”, có sức thuyết phục, 
được mọi người thừa nhận, học tập. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, các ngành, 
các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt 
là các cơ quan báo chí, truyền thông cần 
đẩy mạnh phổ biến, nhân rộng các gương 
điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa mạnh 
mẽ ra toàn xã hội, để những tấm gương 
tốt đẩy lùi những mặt xấu, mặt tiêu cực, 
làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Bên 
cạnh đó, cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong 
mỗi cơ quan, đơn vị cần tạo môi trường 
thuận lợi để các điển hình thực hiện và thể 
hiện vai trò của mình; coi trọng và quan tâm 
thường xuyên đến việc nuôi dưỡng, nhân 
rộng điển hình tiên tiến, gắn liền với việc 
phát hiện những nhân tố mới, gương người 
tốt, việc tốt./. 
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Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan 
trọng của Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4, khóa XII về Tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 
trong nội bộ, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 
học tập, quán triệt, triển khai thực hiện 
nghiêm túc. Quá trình triển khai Nghị 
quyết Trung ương 4, khóa XII được tổ 
chức gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 
05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương 
về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây 
dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, xác 
định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
gắn với những đặc điểm thực tiễn của 
địa phương; đảm bảo phát huy tính chủ 
động, sáng tạo của tổ chức Đảng và đảng 
viên trong quá trình triển khai thực hiện. 
Điểm đáng chú ý trong Kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định lộ trình, 
giao nhiệm vụ cụ thể đối với các Đảng bộ 
trực thuộc, các Ban xây dựng Đảng tỉnh 
trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
để Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả, 
thiết thực. 

Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa 
XII là một quá trình lâu dài, không thể nóng 
vội trong "ngày một, ngày hai". Vì vậy, các 
nhiệm vụ, giải pháp được xây dựng, xác 
định trong Kế hoạch theo từng bước, có 
trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ những 
nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay và những 
nhiệm vụ phải tiến hành từng bước. Mục 
tiêu cuối cùng là: Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, 
mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc 
vai trò, trách nhiệm của mình, nắm vững, 
cụ thể hóa nội dung Nghị quyết để tự giác, 
gương mẫu thực hiện. 

Với cách làm như trên, Đảng bộ tỉnh xác 
định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
trong triển khai Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa XII, phổ biến tới các tổ chức Đảng, 
đảng viên và nhân dân thực hiện. Trước 
hết, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển 
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 
khóa XII gắn liền với việc thực hiện nghiêm 
túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Để phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung, 
tinh thần Nghị quyết, công tác tuyên truyền 
được coi trọng, giúp cán bộ, đảng viên và 
nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về nội dung 
Nghị quyết và những nhiệm vụ, giải pháp 
Đảng bộ tỉnh đã xác định. Trong đó, Ban 

 Hoàng Anh

ĐIỆN BIÊN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, 
KHÓA XII GẮN VỚI CHỈ THỊ 05
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Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng 
các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thực hiện 
trong lĩnh vực thông tin truyền thông, đẩy 
mạnh tuyên truyền Nghị quyết bằng các 
hình thức phù hợp, thiết thực; chú trọng 
tuyên truyền những thành tựu trong xây 
dựng và phát triển địa phương, những 
gương điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực, 
mô hình mới, cách làm hay trong lao động 
sản xuất, xây dựng Đảng, hệ thống chính 
trị; đồng thời, chủ động định hướng thông 
tin, nắm diễn biến tư tưởng trong nhân 
dân để có giải pháp xử lý kịp thời. Các 

cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa 
phương phối hợp với các cơ quan báo chí 
xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên 
truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến, nhân 
rộng cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trên 
địa bàn tỉnh. Sau một năm thực hiện Chỉ 
thị 05, các cơ quan báo chí của tỉnh đã 
đăng tải gần 300 tác phẩm tuyên truyền 
người tốt việc tốt, tập thể, cá nhân điển 
hình trong học và làm theo Bác; phản ánh, 
phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch 
lạc, bệnh hình thức, nói không đi đôi với 
làm; đấu tranh với các quan điểm sai trái, 

Tuyên truyền bằng xe cổ động - một hình thức tuyên truyền có hiệu quả tại cơ sở.
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xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thông 
qua công tác tuyên truyền, nhân dân có 
thêm kênh thông tin, điều kiện để tham gia 
giám sát, phát hiện, phản ánh những biểu 
hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 
cán bộ, đảng viên.

Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, các 
nhiệm vụ, giải pháp đưa ra đều nhằm phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
Chính trị để thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đó là: 
công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình 
và phê bình; về cơ chế, chính sách; về 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát 
huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các 
đoàn thể chính trị - xã hội. Hiện nay, với 
14 Đảng bộ trực thuộc, 648 tổ chức cơ 
sở Đảng và 35.739 đảng viên, xét về mặt 
tổ chức, Đảng bộ tỉnh đang có lực lượng 
khá vững mạnh; điều cần thiết là phải làm 
cho tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh 
cả về tư tưởng, chính trị. Do đó, việc thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII 
gắn liền với Chỉ thị 05 là một giải pháp 
quan trọng, hiệu quả góp phần xây dựng 
tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh về 
chính trị tư tưởng. 

Một trong những điểm thuận lợi là việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 
XII gắn liền với Chỉ thị 05 được triển khai 
trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện Chỉ 
thị 03 và đã tạo sự chuyển biến tích cực 
trong cán bộ, đảng viên. Nội dung chủ yếu 
về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh đã trở thành nội dung quan trọng 
trong chương trình, kế hoạch hành động 
thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các tổ 
chức cơ sở Đảng. Tính tự giác, nêu gương 
của cán bộ, đảng viên cũng thể hiện rõ 
nét hơn. Thực tiễn cũng chỉ ra rằng, nếu 
chúng ta thực hiện Chỉ thị 05 tốt thì việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Trong 6 
tháng đầu năm 2017, cấp ủy, Ủy ban kiểm 
tra các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 
đối với 74 tổ chức Đảng, 131 đảng viên; 
tập trung vào việc chấp hành Nghị quyết, 
Chỉ thị, Quy định của Đảng, thực hiện Quy 
chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân 
chủ, đoàn kết nội bộ, giữ gìn đạo đức, lối 
sống, những điều đảng viên không được 
làm… Qua công tác kiểm tra có 16 tổ chức 
Đảng vi phạm nhưng chưa đến mức phải 
thi hành kỷ luật; 04 đảng viên có khuyết 
điểm vi phạm, trong đó 02 đảng viên phải 
thi hành kỷ luật.

Để Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII 
thực sự đi vào cuộc sống, việc thực hiện 
các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định cần 
được triển khai một cách đồng bộ, toàn 
diện, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm 
và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, gắn 
với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng 
địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy 
tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức 
Đảng, đảng viên. Nội dung học tập, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn liền với việc xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng phải dần trở thành nội dung sinh 
hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ 
chức cơ sở Đảng. Có như vậy, nghị quyết 
Đảng mới sớm đi vào cuộc sống, hiện thực 
hóa trong đời sống nhân dân./.
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CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO VÀ NHỮNG THÁCH THỨC 
VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ở ĐÀI PHÁT THANH - 

TRUYỀN HÌNH ĐIỆN BIÊN 
 Nguyễn Đình Phức

40 năm qua, phát thanh - truyền hình đã 
trải qua bao lần thay đổi về công nghệ sản 
xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng 
bằng băng từ, trên đĩa VCD, DVD... Đặc 
biệt là cuối năm 2010, đầu năm 2011 Đài 
Phát thanh - Truyền hình Điện Biên thực 
hiện chuyển đổi thành công sang sản xuất 
chương trình, truyền dẫn phát sóng bằng dữ 
liệu số thực hiện trên máy vi tính được phát 
sóng tự động, lưu trữ trên ổ cứng, quản lý 
dữ liệu trên máy chủ. Đây là bước đột phá 
về mặt kỹ thuật - công nghệ ở Đài Phát 
thanh và Truyền hình (PT&TH) Điện Biên. 
Có được thành công này là do 2 yếu tố:

Một là, lĩnh vực kỹ thuật, đã hình thành 
được 3 trụ cột chính như: Truyền dẫn phát 
sóng, sản xuất chương trình và trụ cột 
về công nghệ thông tin (CNTT). Trong đó 
xác định thiết bị có vai trò quan trọng, con 
người đóng vai trò quyết định và CNTT là 
động lực để phát triển.

Hai là, kỹ thuật đã có giải pháp để hình 
thành mạng riêng ảo, tạo ra bức tường lửa 
ngăn sự lây nhiễm virus cho máy tính trong 

mạng sản xuất chương trình. Bởi quá trình 
chuyển đổi công nghệ là gắn liền với CNTT 
và máy vi tính, thường xuyên kết nối mạng 
internet và các thiết bị ngoại vi như: USB, 
thẻ nhớ, đầu ghi đọc băng…do vậy việc lây 
nhiễm virus là khó tránh khỏi. Trong khi đó 
việc sản xuất chương trình và phát sóng 
của Đài thì không được phép gián đoạn, 
phải thực hiện liên tục 24/24 giờ thì mạng 
riêng ảo đóng vai trò thường trực an toàn 
cho hệ thống sản xuất chương trình và 
phát sóng. 

Từ bước đột phá thành công trên, đã 
tạo tiền đề thực hiện những bước tiếp theo 
như: Chuyển đổi thành công việc phát 
sóng bằng dữ liệu số thực hiện trên máy 
tính, được truyền qua hệ thống đường 
cáp quang, thay cho việc trước đây thực 
hiện phát sóng bằng băng từ và phải vận 
chuyển băng bằng đường bộ từ nơi sản 
xuất chương trình đến nơi truyền dẫn phát 
sóng. Bỏ việc sản xuất chương trình và 
phát sóng trên băng từ thực hiện trên bộ 
dựng (A-B) được chuyển sang sản xuất 
chương trình và phát sóng bằng dữ liệu số 

Trong công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền trên sóng phát thanh, 
truyền hình nói riêng, thì yếu tố công nghệ đóng vai trò quan trọng, nhất là giai 
đoạn hiện nay với sự hội tụ và phát triển công nghệ.
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rất thuận lợi. Hơn nữa, phóng viên đi tác 
nghiệp, các tin, bài được truyền về Đài tỉnh 
bằng dữ liệu số qua mạng Internet, tin tức 
cập nhật kịp thời mang tính thời sự cao, 
thay vì trước đây phóng viên đi tác nghiệp 
các tin, bài phải chuyển về bằng băng từ 
qua đường bộ, tin tức không cập nhật.

Thành công này cũng làm cơ sở để 
kỹ thuật và công nghệ thiết kế, lắp đặt hệ 
thống mạng LAN nội bộ, hệ thống máy chủ, 
máy trạm thuận lợi cho việc gửi, nhận tin, 
bài và duyệt tin, bài qua mạng, có thể thực 
hiện ở bất cứ nơi nào có mạng Internet; là 
tiền đề cho việc hình thành Trang thông tin 
điện tử tổng hợp của Đài PT&TH tỉnh Điện 
Biên ra mắt vào ngày 23/9/2011 (lần đầu 
tiên Đài có 3 loại hình báo chí), tạo thuận 
lợi cho khán thính giả trong tỉnh, trong nước 
và kể cả ở nước ngoài theo dõi. Từ đó là 
điều kiện thuận lợi đẩy nhanh việc tăng thời 
lượng tự sản xuất chương trình của Đài đủ 
điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, để đưa chương 
trình ĐTV lên vệ tinh Vinasat1 đúng vào dịp 
kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 
ngày 07/5/2016.

Trong những năm qua, được sự quan 
tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 2 Đài 
Quốc gia và các cấp, các ngành, cho đến 
nay sự nghiệp PT&TH Điện Biên đã có hạ 
tầng kỹ thuật hiện đại, số lượng trang thiết 
bị kỹ thuật rất lớn với hai địa điểm: Trung 
tâm kỹ thuật sản xuất chương trình và phát 
sóng tự động các chương trình phát thanh, 
truyền hình tại khu Văn phòng Đài tỉnh; 
Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng 
với hệ thống tháp anten tự đứng, cao 125m, 
với 3 kênh sóng phát thanh song song là: 
VOV1, VOV2, VOV Điện Biên thời lượng 
phát sóng 19h/ngày; 5 kênh phát hình song 
song là: VTV1, VTV2, VTV3, VTV6 thời 

lượng phát sóng 24h/ngày và kênh ĐTV 
thời lượng phát sóng 18h/ngày đồng thời 
được truyền trên các hạ tầng dịch vụ truyền 
dẫn phát sóng khác như: Trên truyền hình 
Cáp, IPTV và qua vệ tinh Vinasat1…

Khi chương trình phát thanh, truyền hình 
của Đài đưa lên vệ tinh, bài toán phủ sóng 
phát thanh, truyền hình của tỉnh đến 100% 
số hộ trên địa bàn tỉnh không những được 
thực hiện mà còn phủ sóng toàn Quốc. 
Với tin tức cập nhật, tính thời sự cao, hiệu 
quả tuyên truyền được nâng lên trên cả 3 
phương diện: Phát thanh, truyền hình và 
Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài.

Trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói 
riêng về công nghệ về truyền hình không 
dừng lại mà luôn luôn thay đổi. Hiện tại, các 
kênh truyền hình của Đài Truyền hình Việt 
Nam và các Đài PT-TH khác trên toàn quốc 
đã chuyển đổi xong sang công nghệ truyền 
hình có độ nét cao HD, hiện nay VTV đang 
trong lộ trình chuyển đổi sang sản xuất 
chương trình có độ phân giải siêu cao (tức 
truyền hình 4k, 8k), mà truyền hình 4k có 
chất lượng gấp 4 lần so với truyền hình HD.

Trong khi đó Đài Điện Biên, đang ở giai 
đoạn thực hiện chuyển đổi công nghệ từ 
SD 16:9 sang truyền hình có độ nét cao HD 
theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 
16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát 
thanh, truyền hình đến năm 2020 và Quyết 
định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số 
hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình số 
mặt đất đến năm 2020.

Theo quy hoạch trên tại Quyết định số 
2451/QĐ-TTg, thì tỉnh Điện Biên thuộc 
nhóm IV giai đoạn từ 2017-2020, tức là đến 
31/12/2020 phải chuyển hoàn toàn sang 

(Xem tiếp trang 30)
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AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN TRONG 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

TỈNH ĐIỆN BIÊN
Mất dữ liệu máy chủ, website bị nhiễm mã độc và 

lây lan mã độc đến các máy tính trong mạng, cổng/
trang thông tin điện tử bị thay đổi giao diện hoặc bị 
đưa các thông tin sai sự thật, không lành mạnh đang 
diễn ra ngày một nhiều trên các trang thông tin điện 
tử hoặc hệ thống mạng của các cơ quan Nhà nước 
(CQNN).

Theo thống kê của 
Trung tâm Ứng cứu 
khẩn cấp máy tính 

Việt Nam (VNCERT), đến 
tháng 9 năm 2017 đã ghi 
nhận, điều phối xử lý 9.964 
cuộc tấn công mạng vào 
các hệ thống thông tin của 
Việt Nam, bao gồm 1.762 
cuộc tấn công lừa đảo, 
4.595 cuộc tấn công cài 
đặt  phần mềm độc hại và 
3.607 cuộc tấn công thay 
đổi giao diện. Tổng số cuộc 
tấn công mạng vào các hệ 
thống thông tin sử dụng 
tên miền của CQNN “.gov.
vn” trong 6 tháng đầu năm 
2017 là 25 cuộc.  

Thời gian qua, tỉnh Điện 
Biên, đã ghi nhận được 
hoạt động của mạng lưới 
máy tính ma (Botnet) tại 
16 cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh và phát hiện 02 

trang thông tin điện tử của 
các CQNN bị tấn công thay 
đổi giao diện và 03 máy chủ 
ứng dụng phần mềm bị mất 
dữ liệu.

Tổ ứng cứu sự cố máy 
tính của Sở Thông tin 
Truyền thông đã phối hợp 
bóc gỡ mã độc botnet cho 
2 máy chủ và 48 máy tính; 
kiểm tra, quét lỗ hổng kỹ 
thuật cho 17 trang thông tin 
điện tử tại các cơ quan, đơn 
vị phát hiện một số trang 
TTĐT có lỗ hổng, trong đó 
3 loại lỗ hổng chủ yếu là 
Cross site scripting (9 cơ 
quan, đơn vị), Blin SQL 
Injection (6 cơ quan, đơn 
vị), Slow HTTP (5 cơ quan, 
đơn vị) và một số lỗ hổng 
khác như ASP.net, Javas-
cript, Security my SQL. Đây 
là các lỗ hổng cơ bản và 
phổ biến nhất mà khi lập 

trình trang thông tin điện tử 
thường mắc phải. Hacker 
có thể lợi dụng các lỗ hổng 
này để chiếm quyền điều 
khiển website hoặc thay 
đổi giao diện, phá hoại cơ 
sở dữ liệu, lấy các thông tin 
bí mật như tài khoản, mật 
khẩu.

Nguyên nhân gây mất an 
toàn thông tin (ATTT) trong 
hoạt động của cơ quan Nhà 
nước hiện nay chủ yếu do 
con người, hệ thống mạng 
của các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh chưa được 
cấu hình đúng chuẩn, nhiều 
đơn vị chưa có hệ thống 
tường lửa cho nên nguy 
cơ bị nhiễm mã độc cao; 
hệ thống phần mềm lõi để 
xây dựng các cổng/trang 
thông tin điện tử các đơn 
vị chưa được nâng cấp kịp 
thời; lập trình chưa tính đến 
việc đảm bảo an toàn dẫn 
đến các Cổng/trang thông 
tin điện tử các đơn vị đang 
còn tồn lại nhiều lỗ hổng dễ 
bị khai thác, tấn công, chèn 
mã độc. Xu hướng sử dụng 
các thiết bị thông minh, 
việc tham gia vào các trang 
mạng xã hội, sử dụng các 

 Trọng Chiến
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hệ thống Email miễn phí có 
địa chỉ máy chủ đặt tại nước 
ngoài cũng là một trong các 
nguy cơ lớn mất an toàn, an 
ninh thông tin, dễ bị tin tặc 
lợi dụng để trung gian tấn 
công vào hệ thống thông tin 
của các đơn vị.

Trước thực trạng trên, để 
đảm bảo an toàn, an ninh 
thông tin trong hoạt động 
của các cơ quan Nhà nước 
tỉnh Điện Biên hiện nay cần 
có những giải pháp, cơ chế 
chính sách cụ thể nhằm 
hạn chế nguy cơ mất ATTT 
trên môi trường mạng, 
ngăn ngừa, phòng tránh rủi 
do cho hệ thống thông tin 
trọng yếu, máy tính cá nhân 
của người dùng cần ưu tiên 
thực hiện ngay một số giải 
pháp sau:

Nâng cao nhận thức của 
người đứng đầu và cán bộ, 
công chức, viên chức trong 
cơ quan về an toàn, an ninh 
thông tin. Tham gia tích cực, 
có hiệu quả các khóa  đào 
tạo, tập huấn về an toàn, an 
ninh thông tin.

Xây dựng, ban hành 
quy chế đảm bảo an toàn, 
an ninh thông tin trên môi 
trường mạng trong hoạt 
động nội bộ của cơ quan, 
đơn vị. Đảm bảo kinh phí 
thường xuyên cho việc triển 
khai các biện pháp đảm bảo 
ATTT trong nội bộ cơ quan.

Cán bộ chuyên trách 
CNTT của cơ quan nêu cao 
trách nhiệm, thường xuyên 
kiểm tra, rà soát, đánh giá 
mức độ đảm bảo ATTT cho 
hệ thống mạng nội bộ (LAN).

Đối với người sử dụng 
cần lưu ý bảo vệ tài khoản 
cá nhân của mình bằng xác 
thực mật khẩu 2 lớp; không 
nên sử dụng thiết bị ngoại vi 
(USB, thẻ nhớ...) vào nhiều 
máy tính khác nhau; không 
tham gia vào những đường 
dẫn lạ, chưa rõ nguồn gốc; 
nâng cấp các trình duyệt, 
phần mềm thường xuyên.

Khi hệ thống bị tấn công, 
xảy ra sự cố hoặc nguy cơ 
mất ATTT cần nhanh chóng 
cách ly hệ thống với môi 
trường mạng; phối hợp 
chặt chẽ, kịp thời với cơ 
quan chuyên môn để áp 
dụng các biện pháp khắc 
phục và hạn chế thiệt hại ở 
mức thấp nhất./.

Cán bộ chuyên trách CNTT của các đơn vị tham gia lớp tập huấn đảm bảo An toàn
 thông tin do Sở TT&TT tổ chức tháng 9 năm 2017.

Ảnh: Quang Minh
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Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên: 
Thực hiện tốt công tác thi đua 

khen thưởng

Phát huy những kết quả đã đạt được, 
năm 2017 căn cứ vào hướng dẫn của 
UBND tỉnh, Bộ TT&TT, Sở TT&TT đã 

ban hành nhiều văn bản để triển khai công 
tác TĐKT cụ thể, có chủ đề, thời gian sơ kết, 
tổng kết và chỉ tiêu khen thưởng trong từng 
đợt thi đua. Đồng thời, đẩy mạnh công tác 
giáo dục nâng cao nhận thức, không ngừng 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện để bộ phận 
cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác TĐKT 
được tham gia các lớp tập huấn củng cố kiến 
thức, cập nhật các quy định mới về TĐKT, 
đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác TĐKT.

Năm 2017, là một năm đáng ghi nhớ 
của chặng đường 10 năm xây dựng và 

Trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) luôn quan tâm đến 
công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và xác định đó là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức (CBCC,VC) thực hiện hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị được giao.

 Song Vũ

Đ/c: Nguyễn Hùng Cường - Phó Giám đốc Sở TT&TT trao Giấy khen cho các cá nhân đã có 
thành tích xuất sắc đóng góp cho ngành thông tin và truyền thông tỉnh trong 10 năm qua.

 Ảnh: Trần Tuấn
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trưởng thành đối với tập thể CBCC, VC 
Sở TT&TT Điện Biên. Do đó, các phong 
trào thi đua "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu 
lực, hiệu quả"; "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua 
phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
công tác năm 2017; tổ chức triển khai thực 
hiện tốt phong trào ngành TT&TT chung 
sức xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy 
mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần 
thứ XIII"… được CBCC, VC hưởng ứng, 
triển khai sâu rộng. Công tác quản lý nhà 
nước trên các lĩnh vực Công nghệ thông 
tin, Bưu chính, Viễn thông, Báo chí, Xuất 
bản, Thông tin đối ngoại ngày càng đi vào 
nền nếp, rõ nét theo chức năng đạt những 
kết quả nhất định được các cấp, các ngành 
ghi nhận.

Với những thành tích đã đạt được, 6 
tháng đầu năm 2017 tại Lễ Kỷ niệm 10 năm 
ngày thành lập (01/6/2007 - 01/6/2017); Sở 
TT&TT được Bộ TT&TT tặng Bức “Trướng 
lưu niệm”, UBND tỉnh tặng Bằng khen. 
Trân trọng và ghi nhận của các tập thể, cá 
nhân đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, 
phát triển của ngành TT&TT, Sở TT&TT 
tổng hợp và đề nghị Bộ TT&TT xét tặng 
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin 
và Truyền thông” cho 16 đồng chí là ngành 
lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh 
đồng chí, lãnh đạo một số cơ quan, đơn 
vị; 10 CBCC, VC đang công tác tại phòng 
Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh – 
Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. 
Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen cho 
03 tập thể, 11 cá nhân thuộc Sở; 11 tập 
thể, 10 cá nhân thuộc ngành TT&TT.

Chính nhờ làm tốt công tác thi đua khen 
thưởng đã góp phần làm cho phong trào 

TĐKT ngày càng phát triển cả chiều rộng 
lẫn chiều sâu, khích lệ, động viên, cổ vũ 
CBCC, VC tự học tập, rèn luyện nâng cao 
trình độ lý luận chính trị và trình độ học 
vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hơn nữa công tác TĐKT, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ, trong thời gian tới Sở 
TT&TT Điện Biên tiếp tục quán triệt, thực 
hiện chính sách  của Nhà nước, của ngành 
về công tác TĐKT; bám sát các nhiệm vụ 
chính trị được giao tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các phong trào thi đua do các 
cấp, các ngành phát động. Lấy kết quả học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu 
chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, 
đảng viên, tổ chức Đảng. Nghiên cứu kịp 
thời xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn 
bản hướng dẫn, phát động phong trào 
TĐKT để làm căn cứ cho việc tổ chức thực 
hiện thống nhất. Thực hiện công tác TĐKT, 
kịp thời, bảo đảm công bằng, đánh giá 
đúng mức sự nỗ lực, thành tích đạt được 
không thổi phồng thành tích, "đánh bóng" 
tên tuổi; "chạy thành tích", "chạy khen 
thưởng", "chạy danh hiệu". Kiện toàn Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng đảm bảo phát 
huy tốt vai trò tư vấn về công tác thi đua, 
khen thưởng, thẩm định thành tích, xét 
chọn các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua để 
đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng 
theo quy định. Đẩy mạnh việc phát hiện, 
biểu dương, tôn vinh và nhân rộng nhân 
tố mới, những điển hình tiên tiến, gương 
“Người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức 
tạo sự lan tỏa trong đơn vị, toàn ngành và 
cộng đồng./.
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Để thực hiện tốt mô hình CQĐT thì 
việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở 
hạ tầng thông tin; đồng thời phát 

triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật là rất 
quan trọng. Do đó, thời gian qua huyện 
Mường Chà đã quan tâm đầu tư phát triển 
hạ tầng và các ứng dụng CNTT. Đến nay, 
huyện có 06 máy chủ, 152 máy tính để 
bàn và xách tay; tỷ lệ cán bộ công chức 
được trang bị máy tính đạt 100%; tỷ lệ máy 
tính được kết nối Internet đạt trên 80%; tỷ 
lệ máy tính được cài phần mềm diệt virus 
đạt 100%; tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng 
phần mềm quản lý văn bản và điều hành 

trên môi trường mạng đạt 100%; tỷ lệ trao 
đổi văn bản trên môi trường mạng đạt trên 
80%; tổng số hồ sơ được tin học hóa trên 
phần mềm một cửa điện tử tại huyện 330 
hồ sơ, tổng hồ sơ được giải quyết là 323 
đạt 98%; dịch vụ công mức độ 1, 2 hiện có 
34 dịch vụ. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đức 
Cương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND 
huyện cho biết: Trong nhiều năm qua, 
huyện luôn nỗ lực đầu tư hạ tầng, tích cực 
ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn nhằm cải cách hành chính, cải 
cách phong cách làm việc. Trong thời gian 
tới huyện sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp về hạ 
tầng, nguồn lực, hoàn thiện chính sách để 
phấn đấu hoàn thiện mục tiêu chính quyền 
điện tử cấp huyện vào năm 2020.

Bà Khoàng Thị Ngân, tổ dân phố số 14 
thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 
cho biết: Từ khi huyện ứng dụng hệ thống 
một cửa hiện đại tôi thấy rất tiện lợi, có giấy 
hẹn trả hồ sơ rõ ràng, người dân không 
phải đi lại nhiều. Đồng thời, thái độ của cán 
bộ công chức rất đúng mực mang lại cho 
chúng tôi sự hài lòng, tin tưởng. 

Theo kế hoạch, giai đoạn 2018 - 2020 
huyện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng 

 Tuệ Linh

Cán bộ công chức ở bộ phận một cửa đang tiếp 
nhận và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ 

tục hành chính.
Ảnh: Công Nguyên.

MƯỜNG CHÀ: NỖ LỰC THỰC HIỆN 
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN

Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông trong mọi hoạt động nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ 
quan chính quyền, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. Với nguồn lực và 
lợi thế sẵn có, huyện Mường Chà đang từng bước xây dựng Chính quyền điện 
tử (CQĐT) theo hướng hiện đại.

(Xem tiếp trang 23)
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Trải qua gần 20 năm phát triển, hệ thống Bưu điện - Văn hóa xã (BĐVHX) có 
những lúc thăng, trầm, có lúc tưởng chừng như không tồn tại, mờ nhạt, kém hiệu 
quả, nhưng hiện nay BĐVHX đã khẳng định lại được vai trò, vị thế của mình trong 
ngành Bưu điện.

Công cuộc đổi mới hoạt động BĐVHX 
được bắt đầu từ Chỉ thị 03/CT-BĐVN 
ngày 8/3/2014 của Tổng Công ty Bưu 

điện Việt Nam về việc triển khai chiến dịch 
đổi mới hoạt động tại điểm BĐVHX. Bưu 
điện tỉnh Điện Biên đã sửa chữa, thiết kế, 
lắp đặt hệ thống biển hiệu, 100% BĐVHX 
được xây dựng kiên cố hóa. Từ đây, mô 
hình BĐVHX đa dịch vụ được ra đời góp 
phần quan trọng trong việc thay đổi diện 
mạo, hiệu quả hoạt động của các BĐVHX.

Năm 2015, Bưu điện tỉnh Điện Biên 
mới có 1 điểm BĐVHX đa dịch vụ thì đến 

tháng 8 năm 2017 đã có 12 điểm BĐVHX 
đa dịch vụ. Sự phát triển dịch vụ cung cấp 
tại điểm BĐVHX đa dịch vụ đã tạo ra rất 
nhiều tiện ích cho người dân được tiếp cận 
các dịch vụ hiện đại của bưu điện như cho 
vay, chuyển tiền vào tài khoản, bảo hiểm y 
tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, 
chuyển phát giấy tờ, hồ sơ, hàng tiêu dùng 
chất lượng cao, lịch, sách vở… người dân 
có con đi học đại học xa nhà thay vì phải ra 
huyện chuyển tiền cho con như trước đây, 
người dân chỉ cần ra điểm BĐVHX ngay 
gần nơi sinh sống là được phục vụ. 

Một điểm sáng dễ nhận 
thấy trong hoạt động của Bưu 
điện Việt Nam nói chung và 
Bưu điện tỉnh Điện Biên nói 
riêng trong giai đoạn hiện nay 
là việc mở rộng triển khai các 
dịch vụ hành chính công qua 
hệ thống bưu điện. Hiện có khá 
nhiều dịch vụ tiện lợi cho người 
dân đang được cung cấp như: 
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
phiếu lý lịch tư pháp, chứng 
minh nhân dân, hộ chiếu, cấp 
đổi giấy phép lái xe, giấy đăng 
ký xe, giấy thông báo trúng 
tuyển, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ 
xét tuyển, hồ sơ BHXH; thu phí 
phạt vi phạm giao thông đường 
bộ; chi trả lương hưu; các chế 

 Diệu Thúy

Lễ Khai trương điểm Bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ tại Đội 
8c, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Hiệu quả từ mô hình
 Bưu điện - Văn hóa xã đa dịch vụ  
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độ bảo trợ, trợ cấp xã hội, đối tượng chính 
sách; thu tiền BHXH, BHYT tự nguyện...
Việc mở rộng thêm các điểm BĐVHX đa 
dịch vụ cũng đồng nghĩa với việc cung ứng 
dịch vụ hành chính công được thuận tiện và 
đem lại những tiện ích tốt nhất, các dịch vụ 
tốt cho người dân nông thôn. Góp phần thực 
hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ 
sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua Bưu điện.

Hiện nay, các điểm BĐVHX đa dịch vụ 
cũng được tách công việc phát bưu gửi 
cho lao động khác đảm nhiệm để nhân viên 
BĐVHX đảm bảo thời gian cho việc phục 
vụ nhân dân. Thực tế cho thấy trong thời 
gian đầu triển khai mô hình này có thể sẽ 
làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ; vì 
"Chất lượng là yếu tố sống còn của doanh 
nghiệp”; chất lượng có đảm bảo thì doanh 
nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển và 
người lao động mới có thu nhập. Do vậy, 
Bưu điện tỉnh Điện biên đã triển khai mô 
hình gia đình bưu điện xã, ưu tiên nhiệm 
vụ phát xã giành cho người thân trong gia 
đình của nhân viên BĐVHX như bố, mẹ, 
vợ, con…Qua đó, nhân viên càng thêm gắn 
bó, cùng hỗ trợ nhau để phục vụ tốt nhu 
cầu của nhân dân trên địa bàn xã. 

Theo số liệu thống kê giai đoạn năm 
2010 đến 2013, doanh thu bình quân/điểm 

BĐVHX khoảng 200.000 đồng/điểm/tháng, 
năm 2016 đạt doanh thu 3 triệu đồng/điểm/
tháng, 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 
5 triệu đồng/điểm/tháng. Riêng đối với 12 
điểm BĐVHX đa dịch vụ 6 tháng đầu năm 
đã đạt doanh thu bình quân trên 15 triệu 
đồng/tháng (doanh thu điểm BĐVHX đa 
dịch vụ gấp hơn 3 lần so với điểm BĐVHX 
thông thường). Thu nhập của nhân viên tại 
điểm BĐVHX đa dịch vụ ngày một ổn định, 
bình quân mỗi lao động thu nhập trên 3 triệu 
đồng/tháng. Với sự phát triển về doanh thu 
tại BĐVHX đa dịch vụ đã khẳng định năng 
lực kinh doanh phục vụ của bưu điện tại 
địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa của 
tỉnh nhà khi được quan tâm, đầu tư và đưa 
trang thiết bị vào phục vụ.

Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh Điện Biên 
sẽ mở thêm 16 điểm BĐVHX đa dịch vụ trong 
tháng 9 và dự kiến sẽ hoàn thành việc nâng 
cấp 100% điểm BĐVHX cung cấp đa dịch vụ 
trong năm 2017. Thực hiện rà soát lao động, 
đào tạo tập huấn về quy trình nghiệp vụ và 
kiến thức tin học cho nhân viên bưu điện văn 
hóa xã. Liên tục rà soát quy trình, quy chế nội 
bộ để hoàn thiện, lưu tâm đến đời sống người 
lao động, gắn cơ chế phân phối thu nhập với 
trách nhiệm và hiệu quả công việc để nâng 
cao năng suất, tăng doanh thu và thu nhập 
cho nhân viên BĐVHX./.

cấp hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, cụ thể: 
Đầu tư hệ thống mạng cáp quang, máy tính 
có kết nối Internet và các thiết bị cần thiết 
phục vụ công việc chuyên môn tới các xã, 
thị trấn; xây dựng và nâng cấp phần mềm 
một cửa điện tử và phần mềm quản lý, điều 
hành văn bản đến 12 xã, thị trấn; nâng cấp 
trang thông tin điện tử tổng hợp; phần mềm 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đào 

tạo nguồn nhân lực. 
Với sự quyết tâm, thống nhất trong lãnh 

đạo, chỉ đạo và hành động của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền và nhân dân, huyện 
Mường Chà tin tưởng hoàn thành cơ bản 
việc xây dựng chính quyền điện tử vào năm 
2020 theo Kế hoạch số 1304/KH-UBND 
ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên 
về việc thực hiện Nghị Quyết 36a/NQ-CP 
ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 
phủ điện tử./.

Mường Chà: Nỗ lực...
(Tiếp theo trang 21)
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 Nguyễn Thương

Được coi là một thiết chế quan trọng, không thể thiếu trong công tác tuyên truyền 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp các 
thông tin thiết yếu trực tiếp đến người dân, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính 
trị ở cấp huyện và các hoạt động tại cơ sở... Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ, 
nhanh chóng của thông tin hiện đại (truyền hình, internet, mạng xã hội…) Đài Truyền 
thanh - Truyền hình (TT-TH) cấp huyện chưa thể hiện được tối đa vị thế, vai trò chủ 
lực là đơn vị sự nghiệp của UBND huyện trong công tác tuyên truyền. 

Hệ thống các Đài Phát thanh - Truyền 
thanh, Truyền hình của tỉnh Điện 
Biên đến nay đã trải qua 40 năm hoạt 

động, với nhiều đóng góp trong công cuộc 
xây dựng và phát triển của tỉnh. Đặc biệt 
thời kỳ còn rất ít nguồn thông tin, Đài TT-
TH cấp huyện đã đóng vai trò chủ lực, tích 
cực trong công tác thông tin tuyên truyền; 
thông qua hoạt động của hệ thống TT-TH 
cấp huyện, cấp ủy và chính quyền nắm bắt 
được những băn khoăn, vướng mắc, tâm 
tư, nguyện vọng của người dân để đề ra 
những chủ trương, chính sách và biện pháp 
giải quyết kịp thời, đúng đắn và phù hợp 
với thực tiễn ở cơ sở; người dân cũng nắm 
bắt được rất nhiều thông tin hữu 
ích qua đó đổi mới công tác phát 
triển kinh tế, tham gia vào công 
cuộc kiến thiết, xây dựng và phát 
triển của mỗi địa phương. Tuy 
nhiên cho đến nay, phần lớn Đài 
TT-TH cấp huyện vẫn đang hoạt 
động theo nếp cũ, chậm đổi mới, 
phương thức thông tin chưa bắt 
kịp với xu hướng thông tin hiện 
đại. Ngoài  thực hiện việc tiếp phát 
sóng các chương trình của Đài 
Trung ương và Đài PT-TH tỉnh; 
các chương trình tự sản xuất còn 
ít, mới dừng lại ở việc xây dựng 
bản tin thời sự tổng hợp, nội dung 

tuyên truyền còn nghèo nàn, chủ yếu thông 
tin về những hoạt động, sự kiện đã diễn ra, 
chưa thu hút được đông đảo người dân, 
cán bộ quan tâm theo dõi. Đội ngũ nhân 
sự chưa thực sự đáp ứng được nhiệm vụ 
chuyên môn, số biên chế được đào tạo 
chính quy về công tác phóng viên, biên tập 
còn ít; trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu, xuống 
cấp, hư hỏng nhiều...

Hiện nay, tổng số biên chế hiện có của 
10 Đài TT-TH cấp huyện trên địa bàn tỉnh là 
131 người trong đó: Số biên chế có trình độ 
chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ sản xuất 
chương trình là 73 và trong đó có 21 người; 
trung bình một tháng 10 Đài cấp huyện sản 

CẦN ĐỔI MỚI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CHỦ LỰC
ĐÀI TT-TH CẤP HUYỆN:

Cán bộ Đài TT-TH Tủa Chùa kiển tra tín hiệu vệ tinh tại trạm 
thu phát sóng.
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xuất và phát sóng được 173 chương trình 
truyền thanh chủ yếu là bản tin thời sự và 
sản xuất được 38 chương trình truyền hình 
cơ sở phát trên sóng truyền hình Đài PT-
TH tỉnh. Tuy nhiên, số chương trình truyền 
thanh tự sản xuất của các Đài cũng không 
đồng đều, hiện tại có 02 Đài: Thành phố 
Điện Biên Phủ, Đài huyện Tuần Giáo sản 
xuất và thực hiện 20 chương trình/tháng, 
còn lại các Đài khác thực hiện trung bình 
từ 8-12 chương trình/tháng, ít nhất là Đài 
huyện Nậm Pồ với 4 chương trình/tháng. 
Riêng Đài huyện Tuần Giáo còn xây dựng 
thêm 01 chuyên mục Nhà nước và Pháp 
luật phát thường xuyên vào thứ 3 và thứ 5 
hằng tuần; số lượng các Đài biên tập bản 
tin thời sự tổng hợp từ tiếng Việt sang tiếng 
dân tộc ít. Hiện chỉ có Đài huyện Điện Biên 
duy trì biên tập chương trình truyền thanh 
ra tiếng dân tộc để phát trên sóng truyền 
thanh. Ông Lưu Hồng Sinh, Trưởng Đài TT-
TH huyện Điện Biên chia sẻ: Trước đây Đài 
huyện Điện Biên cũng chỉ sản xuất được 
2 chương trình truyền thanh tiếng Việt và 
biên tập ra tiếng Thái phát 6 lần/tuần. Hiện 
nay, Đài đã nâng số chương trình tiếng Việt 
lên 4 chương trình và biên tập ra tiếng Thái 
phát 8 lần/tuần. Tuy nhiên, hiện nay Đài vẫn 
chưa có phòng bá âm để thu âm, mà vẫn 
phải bố trí 01 không gian trong phòng làm 
việc để thu âm vào lúc vắng người và không 
có tiếng ồn xung quanh. Trong thời gian tới, 
Đài tiếp tục tập trung vào việc nâng cao 
chất lượng chương trình và duy trì việc biên 
tập ra tiếng Thái để phát sóng trên địa bàn 
huyện do biên chế làm công tác nội dung ít. 

Trước sự phát triển mạnh mẽ, nhanh 
chóng của thông tin hiện đại (truyền hình, 
internet, mạng xã hội…), người dân có 
nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn so với 
trước. Song hệ thống TT-TH cấp huyện 
vẫn có vai trò quan trọng và là chủ lực với 
những lợi thế nhất định so với các phương 
tiện truyền thông khác, như: Thông tin của 
hệ thống truyền thanh cấp huyện là thông 
tin chính thống được truyền thẳng qua các 

loa phát thanh, giúp người dân có thể tiếp 
cận với nội dung thông tin này mà không 
cần phải thông qua bất kỳ phương tiện thu 
nghe nào; phạm vi nội dung thông tin được 
cung cấp khá linh hoạt, nên đây được coi 
là công cụ phục vụ công tác lãnh đạo, quản 
lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa 
phương rất hiệu quả, đặc biệt các thông tin 
về sự cố, tình huống đặc biệt khẩn cấp (bão, 
lũ, lụt, cháy, nổ...). và những nội dung thông 
tin thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống 
của người dân địa phương, như các thông 
tin liên quan đến các vấn đề chính trị (thông 
tin về Đại hội Đảng, về bầu cử...), về quốc 
phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, về 
kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương trình 
xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 
các chương trình vận động người dân tham 
gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... 

Nói về công tác đổi mới, nâng cao chất 
lượng hoạt động Đài TT-TH cấp huyện, ông 
Nguyễn Hải Phong - Trưởng Đài TT-TH 
huyện Tuần Giáo cho biết: Từ năm 2015 
sau khi tổ chức khảo sát nhu cầu thông tin 
và vùng phủ sóng phát thanh của Đài TT-
TH huyện, Đài đã tích cực đổi mới nội dung, 
tăng số lượng, thời lượng chương trình từ 
2 chương trình thời sự và phát lại vào ngày 
hôm sau lên 7 chương trình và phát sóng tất 
cả các ngày trong tuần; trong đó có chuyên 
mục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật định kỳ vào ngày thứ 3, 5 hằng tuần 
và duy trì 01 chuyên mục trang cơ sở phát 
hằng tuần trên sóng Đài PT-TH tỉnh; đồng 
thời, ứng dụng công nghệ thông tin, viễn 
thông vào việc mở rộng vùng phủ sóng. 
Đến nay 19/19 trung tâm xã của huyện Tuần 
Giáo có các cụm thu phát số thực hiện việc 
tiếp, phát được sóng truyền thanh của Đài 
TT-TH huyện đồng thời với thời điểm phát 
sóng tại huyện, hệ thống truyền thanh được 
tự động điều khiển từ trung tâm huyện, điều  
này giúp Đài TT-TH huyện giảm bớt được 

(Xem tiếp trang 38)
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THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG GIÚP NÔNG 
DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

 Triệu Mai

Phát triển, tăng trưởng đàn dê, bò 
được thí điểm tuyên truyền, phổ biến 
tại một số thôn bản trong huyện. Hội 

Nông dân huyện chọn mô hình nuôi dê theo 
nhóm sở thích tại thôn Kể Cải, xã Mường 
Báng với 13 hộ nuôi 78 con dê. Mô hình 
này các hộ đầu tư kinh phí mua dê giống, 
làm chuồng, hội nông dân huyện tư vấn kỹ 
thuật nuôi, chăm sóc hỗ trợ một phần kinh 
phí thuốc phòng, trừ dịch bệnh cho gia súc. 
Đến tháng 12/2016, huyện có 5 mô hình 
nuôi dê tập thể với tổng số 84 hộ, nuôi 
754 con dê tại các xã: Tủa Thàng, Trung 
Thu, Sín Chải, Huổi Só, Mường Báng. Các 
nhóm nuôi dê tại các xã đã xây dựng quy 
ước chăn thả, trao đổi thông tin về tình hình 
phát triển của dê, chia sẻ kinh nghiệm kỹ 
thuật nuôi; 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ, tổng 
kết đánh giá kết quả. 

Sau 1 năm nuôi dê, thường xuyên thông 
tin, trao đổi tư vấn, kiểm tra giám sát của 
cán bộ hội nông dân xã, huyện, chính quyền 
địa phương, hội viên nông dân mô hình cho 
kết quả đáng ghi nhận. Đàn dê tăng trưởng 
phát triển tốt, một số hộ có dê bán chi tiêu 
đời sống, một số có gia súc giết mổ phục 
vụ công việc gia đình, thôn bản. Một số hộ 

có dê bị chết, nhờ được thông tin, truyền 
thông kịp thời nên họ đã biết nguyên nhân 
do chưa biết phòng bệnh. Cụ thể, thả đi ăn 
sớm, chuồng trại chưa sạch sẽ, chăn thả 
vào nơi vừa phun thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 
sâu bệnh, cho dê uống nước thải sinh hoạt, 
bị ô nhiễm môi trường... Đến tháng 9/2017, 
đàn dê của 5 mô hình tại các xã nói trên có 
hơn 1.000 con, trừ số bán đi, giết mổ và 
bị chết, tổng đàn vẫn tăng 300 con so với 
năm 2014. 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội 
Nông dân huyện Tủa Chùa, cho biết: Triển 
khai mô hình nuôi dê, bò thí điểm sẽ nhân 
rộng khi có kết quả, giúp học viên nâng cao 
thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, Hội 
chú trọng công tác trao đổi thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến chế độ chính sách tín 
dụng, tình hình thị trường, kỹ thuật và kinh 
nghiệm sản xuất tới nông dân. Bên cạnh 
đó, Hội Nông dân huyện phối hợp chính 
quyền địa phương, cơ quan chuyên môn 
tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật chuyên đề 
nuôi dê cho 5 nhóm tại 5 xã; hỗ trợ hàng 
chục triệu đồng tiền thuốc phòng dịch 
bệnh, 3,5 triệu đồng chi phí quản lý nhóm. 
Để mô hình phát triển bền vững, nhân rộng 

Năm 2014, Hội Nông dân huyện Tủa Chùa xây dựng Nghị quyết giúp đỡ hội 
viên nghèo phát huy thế mạnh, tiềm năng phát triển nông nghiệp bền vững vươn 
lên xóa đói giảm nghèo. Theo đó, Ban Thường vụ Hội, cán bộ Hội Nông dân các 
cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên 
môn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh 
nghiệm phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng nhu cầu thị trường tới hội viên. 
Với hy vọng góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nông dân việc 
thông tin, phổ biến nuôi dê, bò được chọn để thí điểm, vì mô hình này phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, nguồn vốn, và trình độ của đa số hội viên. 
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cho nhiều hội viên nông dân trong huyện 
cùng làm, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông 
dân của huyện, tháng 7/2015 Hội Nông 
dân huyện giải ngân cho hội viên vay 300 
triệu đồng. Thôn Làng Vùa, xã Tủa Thàng 
có 10 gia đình hội viên được vay với số 
tiền 30 triệu đồng/hộ và họ tự mua 1 con 
trâu giống/hộ. Đến tháng 9/2017 đã sinh 
thêm 13 con. Cũng từ Quỹ Hỗ trợ nông 
dân, cuối tháng 5/2017 vừa qua, Hội Nông 
dân huyện tiếp tục giải ngân 500 triệu đồng 
cho 15 hộ xã Mường Đun và xã Sín Chải 
vay mua trâu, bò giống. Theo đó, 10 hộ xã 
Mường Đun được vay mỗi hộ 30 triệu đồng 
mua 1 con trâu giống; 5 hộ xã Sín Chải mỗi 
hộ được vay 40 triệu đồng mua 2 con bò 
giống. Các hộ cam kết, sau 1 năm gia súc 
sẽ sinh sản. Ông Cứ A Chang, bản Cáng 
Tỷ, xã Sín Chải, cho biết: Gia đình tôi là 
thành viên trong nhóm hộ nuôi dê của bản, 
tôi thấy rất hiệu quả. Được tư vấn, thông 
tin, tuyên truyền phổ biến kỹ thuật, hỗ trợ 
kinh phí mua thuốc phòng dịch, tình hình 
dịch bệnh, sinh hoạt nhóm trao đổi thông 
tin, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, xây 

dựng quy ước chăn thả, nên đàn dê của 
gia đình tôi và các hộ trong nhóm phát triển 
tốt. Ngoài chăn nuôi dê, gia đình tôi đang 
nuôi 6 con bò, gần đây được chính quyền 
xã Sín Chải và Hội Nông dân huyện quan 
tâm cho vay 40 triệu đồng tôi mua thêm 2 
con bò giống. Có kinh nghiệm và kỹ thuật 
nuôi, thường xuyên được thông tin truyền 
thông về tình hình phát triển của vật nuôi, 
giá cả thị trường, đàn gia súc tăng trưởng, 
tôi tin rằng sẽ thoát nghèo. 

Mô hình chăn nuôi dê, bò theo nhóm sở 
thích tại một số xã huyện Tủa Chùa trong 
đó chú trọng công tác thông tin truyền thông 
mọi mặt tới người dân, được phối hợp giữa 
Hội Nông dân các cấp, với cấp ủy, chính 
quyền địa phương, cơ quan chuyên môn đã 
thu được kết quả. Mô hình góp phần giúp 
hội viên thay đổi nhận thức và hành động 
từ chăn nuôi mang tính tự cung, tự cấp nhỏ 
lẻ truyền thống sang áp dụng khoa học kỹ 
thuật, phát triển vật nuôi không ảnh hưởng 
phát triển cây trồng, chăn nuôi gắn với bảo 
vệ môi trường, vệ sinh thôn bản, tăng sản 
lượng, góp phần xóa đói giảm nghèo./.

Hội viên nông dân bản Cáng Tỷ, xã Sín Chải trao đổi kỹ thuật 
và kinh nghiệm nuôi bò sinh sản.
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  Chuyên chở tình yêu 
cuộc sống vào trang viết

Tôi vào nghề năm 
2010, làm phóng 
viên tổ phát thanh, 

rồi làm truyền hình. Đây 
là giai đoạn công nghệ 
thông tin phát triển vượt 
bậc, kỹ thuật phát thanh 
- truyền hình cũng phát 
triển mạnh mẽ, từ công 
nghệ truyền hình tương 
tự mặt đất analog sang 
công nghệ số. Đài Phát 
thanh - Truyền hình (PT-
TH) Điện Biên đã không 
ngừng vận động để bắt 
kịp sự phát triển này. Đây 
là điều kiện thuận lợi để 
phóng viên chúng tôi tác 
nghiệp, nhưng cũng đòi 
hỏi mỗi người phải không 
ngừng học tập tiếp cận với 
xu hướng phát triển mới. 
Để đáp ứng yêu cầu công 
việc, mỗi phóng viên đều 
phải nỗ lực hết mình, phát 
huy lòng yêu nghề và phát 
huy tối đa sự nhanh nhạy 
trong việc sản xuất các 
chương trình phát thanh, 
truyền hình của Đài. 

 Làm chuyên môn báo 
nói, báo hình, tôi cũng như 
các đồng nghiệp làm việc 
tại Đài PT-TH Điện Biên 

đều tự ý thức, làm thế nào 
mang tới khán, thính giả 
các tác phẩm phát thanh, 
truyền hình phản ánh chân 
thực, sinh động cuộc sống 
của đồng bào các dân tộc 
Điện Biên. Để làm được 
điều đó mỗi năm chúng tôi 
đã tổ chức đi thực tế hằng 
trăm chuyến đến khắp các 
bản làng vùng sâu, vùng xa 
trên toàn tỉnh. Với tôi mảng 
đề tài về văn hóa, phong 
tục, tập quán của đồng bào 
miền núi vẫn luôn là đề tài 
vô cùng hấp dẫn. Tôi cùng 
đồng nghiệp không quản 
ngại khó khăn đến khắp 
các bản làng xa xôi, ghi lại 
những hình ảnh, âm thanh 
sinh động nhất về mảng đề 
tài này. Còn nhớ năm 2014, 
tôi cùng đồng nghiệp đi ghi 
hình Tết của đồng bào Hà 
Nhì tại các xã Sín Thầu 
và Sen Thượng huyện 
Mường Nhé. Ngày đầu tiên 
lên đường, Tôi cùng đồng 
nghiệp mới đi chưa được 
bao xa thì trời đổ mưa. Dù 
mưa rừng ào ào đổ xuống, 
chúng tôi vẫn quyết tâm 
cuốn bọc máy ghi hình thật 
cẩn thận và tiếp tục vượt 

đường xa đến với đồng 
bào. Từ thành phố Điện 
Biên Phủ vào tới trung tâm 
huyện Mường Nhé, chúng 
tôi phải dừng lại nhiều lần 
bởi đường bị sạt lở, phải chờ 
thông tuyến. Vượt qua 200 
cây số đường núi quanh co, 
bùn đất trơn trượt, mất 12 
tiếng đồng hồ chúng tôi mới 
đến được trung tâm huyện 
Mường Nhé. Trong tình 
trạng cả người và xe còn 
bê bết bùn đất, không kịp 
nghỉ ngơi chúng tôi tiếp tục 
lên đường, còn hơn 60 km 
nữa mới đến xã Sín Thầu. 
Đường vào xã nhiều đoạn 
sụt, sạt, khi đó các loại máy 
xúc máy ủi không kịp thông 
tuyến, chúng tôi phải xắn 
quần cõng đồ, khiêng xe 
lội qua bùn lầy. Đúng 9 giờ 
tối chúng tôi mới vào tới 
xã Sín Thầu chuẩn bị cho 
ngày hôm sau tác nghiệp. 
Khó khăn vất vả trên chặng 
đường dài đã bay biến khi 
chúng tôi gặp cán bộ xã và 
bà con nhân dân tay bắt mặt 
mừng: “Mong phóng viên 
mãi, cứ lo trời mưa gió đoàn 
không vào được. Đoàn vào 
tới nơi là tốt rồi, tốt lắm rồi”.  

 Minh Giang
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Khi nhớ về chuyến đi này, 
quay phim Phạm Trọng 
Lâm nói với tôi: “Giống như 
một cuộc chiến đấu”. Tết 
Hà Nhì nơi địa đầu Tổ quốc 
thật ấm cúng. Chuyến đi 
này, chúng tôi không chỉ ghi 
được những phong tục đẹp 
của đồng bào Hà Nhì trong 
dịp Tết cổ truyền, mà còn 
được cùng đồng bào chia 
sẻ cảm xúc ấm áp tình đồng 
bào, đồng chí trên dải đất 
nơi địa đầu Tổ quốc.                   

Năm 2015, theo chỉ đạo 
của Ban Giám đốc Đài là 
xây dựng một tác phẩm báo 
chí có chiều sâu, phản ánh 
được rõ nét về lịch sử, văn 
hóa của vùng đất Điện Biên 
Phủ. Từ đầu năm 2015, tôi 
cùng đồng nghiệp tiến hành 
nhiều chuyến khảo sát trên 
khắp vùng đầu nguồn và 
các bản làng trên lưu vực 
sông Nậm Rốm để xây 
dựng phim tài liệu về Nậm 
Rốm 26 tập. Trăn trở của 
nhóm chúng tôi là làm thế 
nào để có được những hình 
ảnh chân thực, sống động, 
phản ánh được các giai 
đoạn lịch sử đã qua, cũng 
như sự đa dạng về văn hóa 
của vùng đất lịch sử Điện 
Biên Phủ, nơi con sông 
Nậm Rốm chảy qua. Mất 2 
tháng vừa đi khảo sát, vừa 
thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên của Phòng Chuyên 
đề - Văn nghệ và Giải trí, 
chúng tôi đã hoàn thành 

kịch bản phim. Sau khi được 
Ban Giám đốc phê duyệt, 
chúng tôi dốc toàn bộ tâm 
sức tiến hành khâu tiền kỳ. 
Cuối tháng 4 sang tháng 5, 
Điện Biên bắt đầu có những 
cơn mưa đầu mùa. Thời tiết 
thất thường, khi thì mưa 
xối xả, khi lại nắng gay gắt, 
khiến cho nhóm làm phim 
gặp rất nhiều khó khăn. Khó 
khăn nhất là những chuyến 
đi ghi hình trên khu vực 

đầu nguồn của sông Nậm 
Rốm. Con sông này có tới 
4 nguồn chính. Các đầu 
nguồn này đều nằm trên 
những đỉnh núi cao, nhóm 
làm phim phải lội suối, trèo 
đèo, theo đường đi rừng 
của người dân bản địa mà 
đi. Để có được hình ảnh về 
suối nguồn Nậm Rốm, về 
những công trình phản ánh 
lịch sử phát triển, đặc điểm 
văn hóa của đồng bào trên 

Phóng viên Minh Giang tác nghiệp tại bản Húi To, xã Chung 
Chải, huyện Mường Nhé, mùa mưa năm 2014.
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vùng đất Điện Biên huyền thoại, có những 
chuyến chúng tôi phải lội suối cả ngày dưới 
trời nắng gay gắt, cũng có lúc lại phải bám 
vách đá, leo lên, tụt xuống hàng giờ đồng 
hồ. Sau hằng tháng vật lộn, chúng tôi mới 
điểm hết các đầu nguồn của dòng sông. 

Hành trình phim về dòng Nậm Rốm 
còn kéo dài hằng năm trời, bởi chúng tôi 
muốn có được những hình ảnh chân thực, 
sống động nhất, diễn ra một cách tự nhiên, 
phản ánh đặc điểm văn hóa và các chuyển 
động lịch sử trên vùng đất Điện Biên Phủ. 

Trải qua những chuyến đi vất vả nhưng 
nhiều điều thú vị, hơn bao giờ hết chúng 
tôi hiểu rằng, người làm báo nói chung và 
làm truyền hình nói riêng, không chỉ cần có 
sức khỏe, trí tuệ để lao động sáng tạo, mà 
còn cần có tình yêu với cuộc sống, với con 
người, với mỗi vùng đất mà mình đến. Tình 
yêu đó chính là cái khiến cho mỗi phóng 
viên có thể kiên trì, bền bỉ khám phá và 
sáng tạo nên những tác phẩm báo chí chân 
thực, sống động./.

phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn phát 
sóng truyền hình số mặt đất. Việc chuyển 
đổi sang công nghệ truyền hình có độ nét 
cao HD sẽ là khó khăn thách thức đối với 
các Đài ở tỉnh miền núi nói chung và Đài 
Điện Biên nói riêng trong điều kiện ngân 
sách còn hạn chế.

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm thành lập Đài 
PT-TH Điện Biên (23/7/1977- 23/7/2017) 
đúng vào thời gian chương trình truyền 
hình ĐTV đang trong giai đoạn chuyển đổi 
công nghệ sản xuất chương trình và phát 
sóng số theo chuẩn HD, công tác kỹ thuật 
và công nghệ của Đài xác định đây là giai 
đoạn khó khăn thách thức lớn nhất so với 
bất cứ giai đoạn chuyển đổi công nghệ 
trước đó cộng lại. Trước đây thời gian sản 
xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng 
của Đài Điện Biên chỉ được (3-4) giờ/ngày, 
diện phủ sóng hẹp chỉ ở khu vực lòng chảo 
Điện Biên, do vậy, việc tích hợp thiết bị công 
nghệ mới để tiến hành thử sóng là rất dễ 
dàng, nay thời gian sản xuất chương trình 

và truyền dẫn phát sóng lên tới 18h/ngày, 
diện phủ sóng khắp toàn quốc, do vậy việc 
tích hợp thiết bị công nghệ mới thử sóng là 
rất khó khăn, chỉ thực hiện từ 0h đêm đến 
6h sáng. Mặt khác, khi chuyển đổi sang 
truyền hình có độ nét cao kinh phí hạn chế, 
không thể chuyển đổi toàn bộ ngay trong 1 
năm, mà phải thực hiện đầu tư thiết bị công 
nghệ theo nhiều năm. Một khó khăn nữa là 
chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực 
kỹ thuật công nghệ ở Đài còn hạn chế so 
với các Đài PT-TH khác trong toàn quốc.

Để Đài PT-TH tỉnh Điện Biên thực hiện 
thành công việc chuyển đổi sang công 
nghệ truyền hình có độ nét cao (HD) đòi hỏi 
có sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh và của các sở, ban, ngành tỉnh, cùng 
với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của tập 
thể CBVC tin tưởng rằng Đài PT-TH Điện 
Biên sẽ thực hiện chuyển đổi thành công và 
về đích sớm sang sản xuất chương trình, 
phát sóng số theo công nghệ HD từ nay 
đến năm 2020, xứng đáng là cơ quan tuyên 
truyền chủ lực của tỉnh./.

CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO ...
(Tiếp theo trang 16)
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 Công Tuyến

Cầu nối giữa Đảng, chính quyền 
với người dân

Trong bối cảnh các hình thức, 
phương tiện thông tin và truyền 
thông đang bùng nổ, nhưng 

những năm gần đây Đài Truyền thanh 
- Truyền hình (TT-TH) huyện Mường 
Chà vẫn giữ được vai trò là kênh thông 
tin quan trọng, bổ ích để truyền tải chủ 
trương, đường lối của Ðảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đến với 
nhân dân. 

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 
Mường Chà trước đây trực thuộc Đài 
Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) tỉnh 
Điện Biên. Từ tháng 8/2011, Đài được 
bàn giao về UBND huyện Mường Chà, 
dưới sự quản lý nhà nước của Sở Thông 
tin và Truyền thông; hướng dẫn chuyên 
môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài PT-TH 
tỉnh. Trải qua những đổi thay về sự quản 
lý song Đài luôn khẳng định rõ vai trò, vị 
thế của mình, nỗ lực để thực sự là cầu nối 
giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Ông Đỗ Khắc Tuấn, Trưởng Đài TT-
TH huyện Mường Chà cho biết: Để tăng 
lượng thông tin truyền tải, đơn vị sử dụng 
tin, bài ngắn về thời lượng; số chương 
trình truyền thanh có tiếng động đạt 97%, 
nhờ vậy mang đậm hơi thở cuộc sống. 
Các chuyên mục được thay đổi, bổ sung 
gắn với từng thời điểm, nhiệm vụ như xây 

dựng nông thôn mới; vận động các tầng 
lớp nhân dân tham gia các phong trào thi 
đua yêu nước, tích cực phát triển kinh tế 
- xã hội...

Xác định việc truyền tải thông tin kịp 
thời, chính xác có vai trò quan trọng góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 
Đài TT-TH huyện Mường Chà đã tạo bước 
đột phá bằng cách đổi mới cả nội dung 
và hình thức tuyên truyền theo hướng 
chuyên nghiệp. Cán bộ viên chức của Đài 
đã không ngừng tìm tòi, áp dụng các giải 
pháp để nâng cao chất lượng hoạt động 
công tác nhiệp vụ như: Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong biên tập; sử dụng 
email, mạng nội bộ; phần mềm FlashFXP 
để nhận tin, bài cộng tác và trao đổi thông 
tin, giúp các tin tức, sự kiện được truyền tải 
nhanh, kịp thời hơn. Trung bình mỗi năm 
Đài sản xuất 50 chương trình truyền hình 
địa phương; khoảng 120 chương trình 
truyền thanh với trên 1.250 tin, bài, góp 
phần quan trọng trong việc tuyên truyền 
các nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Bà Nguyễn Thị Hải, tổ trưởng tổ dân 
phố số 4, thị trấn Mường Chà chia sẻ: 
“Ngoài báo điện tử và báo in, chúng tôi coi 
Đài TT-TH huyện là kênh thông tin không 
thể thiếu để nắm bắt các chủ trương, quy 
định, thông tin mới. Tôi thấy Đài đã tuyên 

Đài TT-TH huyện Mường Chà:



32 Số 2/2017hông tin và Truyền thông 
Điện BiênT

truyền rất phong phú các lĩnh vực kinh tế 
- xã hội ở địa phương, trong đó có hướng 
dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh cho lúa, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, 
chủ động phòng, chống thiên tai… rất thiết 
thực với người dân”.

Cùng với đó, cơ sở vật chất của Đài 
không ngừng được đầu tư, nâng cấp, đáp 
ứng kịp thời cho công tác tuyên truyền với 
cột ăng- ten cao 90m, 3 máy phát truyền 
hình công xuất 500W, 1 máy phát FM 
công xuất 1KW, hoạt động từ 5h đến 24h/
ngày. Chất lượng sóng phát tốt, diện phủ 
sóng nâng lên rõ rệt. Các chương trình 
phát thanh, truyền hình đã góp phần tích 
cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, 
phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an 
ninh. Đồng thời, Đài cũng chú trọng xây 
dựng kế hoạch, thực hiện tuyên truyền 
theo các sự kiện, chủ đề, chủ điểm, các 
ngày lễ lớn của năm như: Vận động thanh 

niên lên đường nhập ngũ, tuyên truyền 
phòng chống tội phạm; Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển 
hóa" trong nội bộ ...

Phát huy truyền thống và những kết 
quả đã đạt được trong nhiều năm qua, Đài 
đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen và 
Cờ thi đua xuất sắc; Hội đồng thi đua khen 
thưởng huyện Mường Chà và các ngành, 
các cấp đánh giá cao, ghi nhận; một món 
quà vô giá nữa đó là sự tin yêu của người 
dân địa phương đối với Đài từ những việc 
làm thiết thực./.

Kỹ thuật viên đài TT-TH huyện Mường Chà, vận hành máy phát.
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BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN CHUNG TAY 
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

An toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời đối với 
người dân, doanh nghiệp là những mục tiêu quan trọng trong việc cung 
cấp các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích mà Bưu Điện tỉnh Điện Biên đã và đang 
nỗ lực thực hiện.

 Dương Bình

Thực hiện chủ trương của Đảng 
và Nhà nước về cải cách và đổi 
mới mạnh mẽ nền hành chính mà 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. 
Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ 

đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện 
Biên, Bưu điện tỉnh đã có bước phát triển 
tốt. Là doanh nghiệp bưu chính được 
Nhà nước giao nhiệm vụ cung ứng dịch 

Cán bộ Bưu Điện tỉnh thực hiện giao dịch các dịch vụ với người dân.
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vụ bưu chính công ích, duy trì và quản lý 
mạng bưu chính công cộng, việc duy trì 
cung cấp các dịch vụ bưu chính truyền 
thống bảo đảm thông tin liên lạc bưu 
chính, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của 
các cấp ủy, chính quyền địa phương là 
hết sức quan trọng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân 
dân và doanh nghiệp trong việc giải 
quyết các thủ tục hành chính với các cơ 
quan, ban, ngành tỉnh. Nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh 
nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, 
chờ đợi, mang lại hình ảnh một bưu điện 
thân thiện, nhanh chóng và an toàn. Bưu 
điện tỉnh triển khai các giải pháp mở rộng 
mạng lưới, đổi mới phục vụ khách hàng, 
tập trung khai thác thị trường, phát triển 
nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính 
công qua hệ thống Bưu điện, vừa đáp 
ứng yêu cầu cho các thành phần kinh 
tế, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp 
phần tích cực trong xây dựng một nền 
hành chính công chuyên nghiệp. 

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh Điện Biên 
chủ động triển khai hợp tác với một số sở, 
ngành trong tỉnh cung ứng các dịch vụ 
hành chính công qua dịch vụ Bưu chính 
công ích cho tổ chức và cá nhân. Từ năm 
2015 đến nay, chuyển phát giấy phép lái 
xe cấp đổi và cấp mới của Sở Giao thông 
Vận tải trên 25.000.000 hồ sơ, chuyển 
phát hồ sơ Bảo hiểm xã hội cho các đơn 
vị sử dụng lao động trên 64.000.000 hồ 
sơ. Đây là một bước cụ thể hoá quyết 

tâm của Đảng và Nhà nước trong việc 

xây dựng nền hành chính công hiệu quả, 

chuyên nghiệp, minh bạch. Mặc dù mới 

triển khai song thông qua hệ thống Bưu 

điện được nhân dân đánh giá cao. Bởi 

công tác này không chỉ tận dụng lợi thế 

về mạng lưới điểm phục vụ, chất lượng 

dịch vụ của Bưu điện, tạo thuận tiện cho 

các đối tượng thụ hưởng. Nhằm tạo bước 

đột phá trong phát triển các dịch vụ, đi đôi 

với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bưu 

điện tỉnh tăng cường các giải pháp hợp 

lý hóa công tác quản lý, kinh doanh, khai 

thác trên toàn mạng lưới. 

Để đảm bảo thực hiện tốt chủ trương 

trên, thời gian tới Bưu Điện tỉnh xây dựng 

kế hoạch, giải pháp cụ thể: Tập huấn, 

đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên 

14 bưu cục và nhân viên ở 92 điểm Bưu 

điện văn hóa xã trên địa bàn toàn tỉnh; đổi 

mới về phong cách thái độ phục vụ; tăng 

cường công tác quản lý, kinh doanh, khai 

thác trên toàn mạng lưới rộng khắp đến 

tận xã; đẩy mạnh phối hợp với các sở, 

ban, ngành để mở rộng, cung cấp thêm 

nhiều dịch vụ hành chính công; triển khai 

các phần mềm ứng dụng công nghệ thông 

tin trong từng quy trình hoạt động nhằm 

không ngừng nâng cao chất lượng dịch 

vụ. Phát huy những lợi thế nhất là kinh 

nghiệm trong việc triển khai các dịch vụ 

hành chính công từ những năm trước./.



35Số 2/2017 hông tin và Truyền thông 
Điện BiênT

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG CHÚ TRỌNG NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ 

Được thành lập và đi vào hoạt động chính thức từ đầu năm 2010, Trung tâm 
Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) là đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tư vấn, thiết kế, triển khai dự 
án ứng dụng CNTT; các giải pháp kỹ thuật đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT 
trên địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT; thông 
tin và truyền thông; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin hệ thống công nghệ thông 
tin và truyền thông các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định. Trong 
đó, xây dựng phát triển hệ thống tích hợp dữ liệu (THDL) đảm bảo an toàn thông 
tin phục vụ việc triển khai ứng dụng dùng chung của tỉnh là nhiệm vụ được đơn vị 

quan tâm và tích cực triển khai.

 Mai - Thương

Hiện nay hệ thống THDL do Trung tâm 
CNTT&TT quản lý đang vận hành 
hoạt động của 24 Cổng/trang thông 

tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND 
cấp huyện trên địa bàn tỉnh, các phần mềm 
dùng chung của tỉnh, sở như: Phần mềm 
quản lý điều hành qua mạng eOffice, phần 
mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm 
quản lý nhân sự, thông tin kinh tế - xã hội, ... 

Để đảm bảo hiệu năng, tính ổn định của 
các dịch vụ, Trung tâm CNTT&TT luôn chú 
trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng, nâng 
cấp hệ thống mạng và dịch vụ;  theo dõi, 
giám sát hệ thống 24/7, định kỳ hằng tháng 
kiểm tra hệ thống, rà soát lỗ hổng bảo mật, 
quét virus Trang/Cổng thông tin điện tử, 
đảm bảo tốc độ đường truyền, băng thông 
truy cập, thực hiện các biện pháp kỹ thuật 
để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.

Trong thời gian qua, với lực lượng nòng 

cốt của tổ Ứng cứu sự cố máy tính của 
tỉnh, Trung tâm CNTT&TT phối hợp với 
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt 
Nam (VNCERT), Công ty An ninh mạng 
BKAV cập nhật thông tin nhanh chóng, 
thực hiện hỗ trợ, quét virus Website cho 
các cơ quan trên địa bàn tỉnh; khắc phục 
sự cố bị tấn công (mã hóa 02 trang thông 
tin điện tử của Sở Y tế tỉnh); cảnh báo một 
số lỗ hổng nghiêm trọng trên các thiết bị 
điện tử (máy tính, Camera); cảnh báo, xử 
lý các mã độc và phương thức tống tiền 
(Wannacry, EternalRock, lỗ hổng trên 
MS Word,..); đồng thời tổ chức kiểm tra, 
đánh giá tình trạng hoạt động của các 
thành phần hệ thống THDL như: Cơ sở hạ 
tầng mạng, máy chủ, cơ chế sao lưu dự 
phòng, hệ thống Internet, hệ thống cơ sở 
dữ liệu, hệ thống tường lửa, cơ chế bảo 
mật, chính sách người dùng và các dịch vụ 
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mạng (DNS, DHCP, …); tiến hành sao lưu 
dữ liệu cho các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh 
đó, với nhiệm vụ hỗ trợ quản trị, vận hành 
hệ thống dịch vụ; sàng lọc email có nội 
dung xấu, đảm bảo hệ thống thư điện tử 
Sở TT&TT hoạt động ổn định, thông suốt.

Đến nay hệ thống THDL do Trung tâm 
CNTT&TT quản lý vận hành  đang phát triển 
theo hướng SDDC (software-defined data 
center) giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian 
triển khai, không bị bó buộc vào phần cứng 
và đảm bảo khả năng dự phòng hoàn hảo.

Trong thời gian tới, Trung tâm CNTT&TT 
tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng 
phục vụ theo hướng phát triển hệ thống 
THDL thành một Trung tâm THDL hàng 
đầu trên địa bàn tỉnh với các giải pháp xây 
dựng và phát triển một hạ tầng mạng có độ 
linh hoạt cao, đáp ứng nhanh và đơn giản 
trong vận hành khai thác. Tăng cường áp 
dụng các công nghệ, sản phẩm tiên tiến 

nhất nhằm đảm bảo xây 
dựng một trung tâm THDL 
chuyên nghiệp, phù hợp 
với yêu cầu phát triển lâu 
dài của các cơ quan, đơn 
vị và cả doanh nghiệp, 
nhất là cho các kho dữ 
liệu có tầm quan trọng. 
Thiết lập môi trường tiêu 
chuẩn, an toàn và ổn 
định cho triển khai các hệ 
thống công nghệ thông 
tin như: Nâng cấp, duy trì 
và cập nhật các điều kiện 
cho hoạt động liên tục 
của hệ thống công nghệ 

thông tin, có khả năng chống lại các sự 
cố về điện, sự cố về cháy, nổ ảnh hưởng 
đến hoạt động của trung tâm dữ liệu như: 
Hệ thống thông gió, làm mát, hệ thống 
chống ẩm và nâng cao tuổi thọ các thiết 
bị phần cứng. Không ngừng bồi dưỡng 
chuyên môn cán bộ kỹ thuật của Trung 
tâm THDL. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ 
tăng cường công tác phối hợp với các đối 
tác đẩy mạnh hoạt động an toàn an ninh 
thông tin trên địa bàn tỉnh, mở các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng chuyên môn về quản trị 
hệ thống vừa và nhỏ; tìm hiểu và rà soát 
những con đường dễ bị hacker sử dụng 
để tấn công hệ thống,… Tăng cường hỗ 
trợ quét virus, lỗ hổng bảo mật hệ thống, 
Website cho các cơ quan, đơn vị. Đầu tư 
và đẩy mạnh hoạt động tổ ứng cứu sự 
cố của Sở TT&TT, đáp ứng tối đa nhu 
cầu khắc phục sự cố trên địa bàn tỉnh./.

Cán bộ Trung tâm CNTT&TT kiểm tra hệ thống mạng dịch vụ 
trung tâm tích hợp dữ liệu.
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VIỄN THÔNG TỦA CHÙA NỖ LỰC NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG DỊCH VỤ

Hiện nay, Trung tâm 
Viễn thông Tủa Chùa 
có tổng số 07 biên 

chế chính thức và 10 cộng 
tác viên. Những năm qua, 
dưới sự chỉ đạo của Viễn 
thông tỉnh, Trung tâm Viễn 
thông Tủa Chùa đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao 
chất lượng hiệu quả công 
tác quản lý điều hành, hoạt 
động sản xuất kinh doanh, 
triển khai đưa vào hoạt động 
hệ thống thiết bị, truyền dẫn 
cáp quang phục vụ phát triển 
thuê bao di động, thuê bao 
băng thông rộng phục vụ tốt 
nhiệm vụ chính trị và nhu 
cầu của người dân trên địa 
bàn huyện. Bên cạnh đó, hằng năm Trung 
tâm phát động phong trào thi đua, để từng 
bộ phận, mỗi cá nhân xác định rõ tinh thần 
trách nhiệm, tập trung hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chuyên môn của mình để 
khách hàng được hưởng dịch vụ tốt nhất. 

Từ mục tiêu “Nâng cao chất lượng phục 
vụ”, Trung tâm đã đưa ra nhiều giải pháp 
khai thác triệt để năng lực mạng lưới, không 
ngừng đẩy mạnh tiếp thị các sản phẩm dịch 
vụ; chủ động phối hợp với UBND các xã, cơ 
quan, trường học lắp đặt hệ thống mạng và 
đã đưa dịch vụ cáp quang đến các phòng, 

ban chức năng trên toàn huyện. Ngoài các 
dịch vụ truyền thống, tin nhắn, điện thoại 
cố định, đơn vị còn phát triển các dịch vụ 
mới, tiện ích với đơn giá phù hợp với mọi 
nhu cầu của khách hàng trong địa bàn. 
Theo đó, đơn vị tập trung phát triển các 
dịch vụ di động, dịch vụ băng thông rộng 
(Mega VNN và Fiber VNN), dịch vụ My 
TV… nhằm phục vụ tốt cho khách hàng, 
đồng thời, đơn vị đã thường xuyên thực 
hiện nâng cấp mạng lưới và đường truyền 
truy cập Internet, đáp ứng nhu cầu sử dụng 
dịch vụ ngày càng cao của khách hàng. 

Lê Hùng

Với 07 biên chế chính thức và 10 cộng tác viên, Trung tâm Viễn thông 
Tủa Chùa đã không ngừng phát huy thế mạnh về ứng dụng công nghệ, khoa 
học - kỹ thuật vào hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh, phát triển mạng 
lưới, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ nhiệm vụ chính trị và 
nhu cầu sử dụng của khách hàng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

Cán bộ Trung tâm Viễn thông Tủa Chùa kiểm tra, bảo dưỡng 
tổng đài, đảm bảo thông tin liên lạc.



38 Số 2/2017hông tin và Truyền thông 
Điện BiênT

Hiện nay, Trung tâm Viễn thông Tủa 
Chùa quản lý 01 tổ kỹ thuật, 21 trạm BTS 
Vinaphone, 01 tổng đài vệ tinh, 02 bộ 
DSLAM, 09 bộ IP Mini Internet đặt tại các 
xã. Tính đến tháng 7/2017, toàn huyện đã 
có 448 thuê bao My TV; 673 Fiber VNN; 
188 mega VNN; ước tính doanh thu tăng 
trưởng năm 2017 đạt 105,1%. Trong năm 
2017, Trung tâm phấn đấu phát triển thêm 
180 thuê bao My TV, 255 Fiber VNN.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc 
Trung tâm cho biết: Sự phát triển mạnh 
của KHCN đã đem lại hiệu quả nhất định 
trong việc tạo đột phá phát triển kinh tế, 
văn hóa xã hội thời kỳ hội nhập. Chính vì 
vậy, mục tiêu hướng tới của Trung tâm là 
đưa các dịch vụ viễn thông, công nghệ 

thông tin tốt nhất, tiện ích nhất, hỗ trợ cho 
việc ứng dụng KHCN trên địa bàn, phục vụ 
tốt chương trình giới thiệu quảng bá sản 
phẩm; đồng thời, để nhân dân các thôn 
bản tiếp cận dịch vụ công nghệ thông tin, 
ứng dụng vào sản xuất, nâng cao đời sống.

Để thực hiện được mục tiêu này, Trung 
tâm Viễn thông Tủa Chùa đặc biệt quan 
tâm thực hiện áp dụng KHCN, phát huy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật của toàn thể 
cán bộ công nhân viên trong cơ quan; 
tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc tăng 
cường năng lực mạng lưới, đẩy mạnh 
chất lượng phục vụ, khai thác hiệu quả hạ 
tầng kỹ thuật hiện có. Qua đó, phục vụ tốt 
cho sản xuất kinh doanh, phát triển mạng 
lưới và nhiệm vụ chính trị của huyện./.

số người trực máy phát tại 3 trạm phát lại 
thuộc quyền quản lý của Đài, để hỗ trợ công 
tác kỹ thuật như quay phim, ứng cứu giúp 
các xã duy trì, khắc phục sự cố hệ thống 
truyền thanh...

Ông Phong cũng cho biết thêm: Kinh 
phí để làm được nhiệm vụ này, Đài TT-
TH huyện xin chủ trương của huyện và sử 
dụng nguồn chi thường xuyên hằng năm 
của Đài từ 2015-2017, riêng năm 2017 
hoàn thiện 5 xã vùng cao của huyện.

Từ thực tế kết quả của Đài TT-TH huyện 
Tuần Giáo tuy mới chỉ là bước đầu, nhưng 
có thể khẳng định: Để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của Đài TT-TH cấp 
huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù 
hợp với thực tế địa phương trong tình hình 
mới vai trò quan trọng nhất vẫn là sự lãnh 
đạo, chỉ đạo địa phương trong định hướng 
phát triển của Đài, cùng với sự quyết tâm, 
sáng tạo  trong cách làm của Đài cấp huyện 
thì sẽ thành công. Ngoài ra, Đài cấp huyện 
cần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, đặc biệt là số người làm 
công tác nội dung; tập trung hiện đại hóa 
trang thiết bị, xây dựng nội dung chương 
trình phù hợp đáp ứng nhu cầu thông tin 
thiết yếu của người dân địa phương; đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện 
đại, ứng dụng số hóa trong sản xuất, lưu 
trữ và truyền dẫn các chương trình; kết hợp 
với các đề án, chương trình, dự án khác có 
liên quan và các nguồn tài chính thích hợp 
để đạt được các mục tiêu đề ra với hiệu quả 
cao; xây dựng cơ chế thu nhận thông tin 
như một diễn đàn để trao đổi, phản hồi trực 
tiếp từ người dân một cách nhanh chóng 
và chính xác, xử lý thông tin phản hồi một 
cách hữu hiệu để phục vụ tốt công tác quản 
lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các 
cấp sát với thực tiễn, đáp ứng tốt những 
mong muốn, nguyện vọng của nhân dân; 
góp phần hạn chế các khiếu nại vượt cấp, 
nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa 
phương, giữ vững an ninh, quốc phòng tại 
cơ sở...

ĐÀI TT-TH CẤP HUYỆN:...
(Tiếp theo trang 25)
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANH TRA
TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG
 Phạm Quyên

Đảng, Nhà nước luôn luôn khẳng 
định cách tổ chức công việc và 
việc thanh tra, kiểm tra, cán bộ là 

một yếu tố quyết định thành công hay thất 
bại của mọi chủ trương, chính sách, pháp 

luật đã ban hành. Người cán bộ thanh 
tra trước hết phải có những tiêu chuẩn 
chung của người công chức Nhà nước, 
phải có đức, có tài, trong đó đức làm gốc. 
Phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp 

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đội 
ngũ công chức thanh tra nói riêng đòi hỏi cấp thiết và có vị trí quan trọng trong việc 
nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước. Bởi lẽ “Cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Đoàn Kiểm tra Liên ngành thanh, kiểm tra tại Công ty Cổ phần In Điện Biên.
Ảnh:Tư liệu
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cách mạng, tận tụy phục vụ nhân dân.
Trải qua 10 năm trưởng thành, Thanh 

tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 
thực hiện chức năng thanh tra hành 
chính và thanh tra chuyên ngành trong 
phạm vi quản lý nhà nước về TT&TT bao 
gồm: Báo chí, Xuất bản, in và phát hành; 
Bưu chính; Viễn thông; tần số vô tuyến 
điện; Công nghệ thông tin; phát thanh 
và truyền hình; hạ tầng thông tin truyền 
thông… Thanh tra Sở đã có những đóng 
góp cho sự phát triển ngành TT&TT. 

Trong 10 năm qua, Thanh tra Sở đã 
chủ trì, phối hợp với các ngành trong tỉnh 
tổ chức tiến hành 47 cuộc thanh tra, kiểm 
tra. Qua đó, đã ban hành 15 quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số 
tiền xử phạt gần 200.000.000 đồng nộp 
ngân sách Nhà nước; thu hồi 324 xuất 
bản phẩm vi phạm; tịch thu 02 SIM đa 
năng, 02 ổ cứng máy tính có chứa hình 
ảnh đồi trụy, 114 SIM vi phạm quy định 
của pháp luật. Các vi phạm trên chủ yếu 
thuộc các lĩnh vực báo chí - xuất bản, 
viễn thông - Internet, CNTT.

Qua công tác thanh, kiểm tra cán bộ 
thanh tra đã tuyên truyền pháp luật của 
Nhà nước về lĩnh vực TT&TT giúp các tổ 
chức, cá nhân thực hiện đúng chính sách, 
quy định của pháp luật. Phát huy những 
mặt tích cực trong phát triển kinh tế - xã 
hội, phòng ngừa xử lý những vi phạm, 
bảo đảm các tổ chức, cá nhân tuân thủ và 
chấp hành một cách chính xác, đầy đủ và 
nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước. Thanh, 
kiểm tra không phải là để thấy vi phạm là 
xử phạt hành chính mà là để tuyên truyền 
cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu 
đúng phát luật trong kinh doanh trong lĩnh 

vực TT&TT. Qua đó, định hướng phát triển 
ngành TT&TT theo đúng tôn chỉ, mục đích 
của Đảng, Nhà nước tạo sự đồng thuận 
trong nhân dân. 

Trao đổi với chúng tôi chị Tô Thị Giang, 
trú tại C17B, xã Thanh Xương, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: Chị 
có đầu tư kinh doanh dịch vụ Internet từ 
cuối năm 2016, nhưng lại không tìm hiểu 
các quy định của pháp luật về TT&TT 
nên không nắm được các điều kiện khi 
kinh doanh dịch vụ này. Nay đoàn Kiểm 
tra liên nghành tuyên truyền các quy định 
pháp luật về kinh doanh dịch vụ Internet 
giúp chị hiểu rõ pháp luật trong lĩnh vực 
TT&TT và thực hiện đúng theo quy định 
của Nhà nước đã đề ra. 

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị của ngành, Thanh tra Sở luôn chú 
trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất, 
kỹ năng công tác của người cán bộ thanh 
tra; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả các 
nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng 
cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng 
viên từng bước xây dựng người cán bộ 
thanh tra có phẩm chất đạo đức, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích 
của tổ chức, của tập thể lên trên hết. 

Đồng thời mỗi cán bộ thanh tra phải 
thật sự gương mẫu, chấp hành nghiêm 
túc pháp luật, xác định trách nhiệm của 
mình trong sự phát triển của ngành 
TT&TT./.
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Với tôi công việc được làm biên dịch, 
phát thanh viên tiếng Mông thật là 
vinh dự song cũng nhiều thách thức. 

Để biên dịch được những tin, bài hay, xúc 
tích, lôgic, dễ hiểu, ngắn gọn mà vẫn đảm 
bảo nội dung của tác phẩm, nhằm chuyển 
tải những thông tin, chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; 
thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, 
khoa học kỹ thuật đến với đông đảo người 
dân, định hướng dư luận xã hội… không 
phải công việc nhẹ hay dễ dàng như chúng 
ta giao tiếp với nhau hằng ngày. Bởi nó, 
phải đảm bảo yêu cầu sự thật nhằm cung 
cấp thông tin định hướng dư luận. Chính 
vì vậy, người biên dịch, thứ nhất phải hiểu 
biết tiếng dân tộc; hiểu về văn hóa của 
dân tộc; có lập trường chính trị vững vàng. 
Thứ hai là nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, mỗi tác phẩm tin, bài, sự kiện nội 
dung, câu văn sẽ khác nhau. Hiện nay, xã 
hội ngày càng phát triển thì khoa học – kỹ 
thuật cũng phát triển theo. Do đó, nhu cầu 
thông tin lại càng lớn, nên đòi hỏi người 
biên dịch phải nhanh nhạy nắm bắt với môi 
trường thông tin, sự kiện của xã hội. Nếu 
như, chúng ta chỉ biết tiếng dân tộc mà hạn 
chế tiếng Việt hay hạn chế trình độ chuyên 
môn thì cũng khó trong biên dịch vì nhiều 
từ mới, nhiều nội dung chuyên sâu do đó 
khi dịch sẽ không sát, khó diễn giải cho 

người dân hiểu. Vì thế, biên dịch phải kết 
hợp cả ba tiêu chí: Tiếng dân tộc, tiếng Việt 
và trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, phải 
trên cơ sở lựa chọn những nội dung thông 
tin sao cho phù hợp với dân tộc của mình. 
Có như thế khi chúng ta chuyển tải thông 
tin đến với người dân mới thuyết phục và 
có hiệu ứng lớn.

Biên dịch là công việc đặc thù vì ngôn 
ngữ tiếng Việt rất rộng, đa dạng, phong phú 
trong khi đó nhiều từ tiếng dân tộc không có 
hoặc có nhưng không biết nên phải mượn 
tiếng phổ thông; tuy nhiên, những từ đó 
phải được đông đảo người dân biết, ví dụ 
từ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, HĐND, 
Đảng bộ, Chi bộ, tỉnh, huyện, xã. Ngoài ra, 
hiện nay cũng phát sinh thêm nhiều từ mới 
khi mà tiếng dân tộc không có thì chúng ta 
phải dịch theo ý của từ. Trong công tác biên 
dịch không cứng nhắc quá mà phải luôn 
mở rộng kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, 
vốn từ, cách dịch của đồng nghiệp đi trước, 
bạn bè và các đài bạn, dùng từ dễ hiểu, sát 
nội dung. Từ nào dịch thẳng thì phải chính 
xác, ví dụ: Ăn cơm, uống nước; ông, bà, 
bố, mẹ, anh, chị, em, bác, cô, chú; các con 
vật nuôi…. Tuy nhiên, không phải cứ thế 
dịch là được vì tiếng Việt và tiếng dân tộc 
nhiều câu, từ nói ngược nhau. Cụ thể như 
từ: Bố, mẹ, lợn, gà, trâu, bò chẳng hạn, 
nếu dịch sang tiếng Mông để đọc và nghe 

Biên dịch cần trau dồi kinh nghiệm gắn với nâng cao 
trình độ chuyên môn và kiến thức tiếng Việt

A Di 

Vậy là gần 14 năm đã trôi qua kể từ khi tôi vào nhận công tác tại Đài Phát thanh  
- Truyền hình tỉnh Điện Biên. Công việc chính là biên dịch, phát thanh viên tiếng 
Mông. Khoảng thời gian 14 năm đối với công việc của một biên dịch cũng chưa phải 
là dài nhưng cũng không ngắn đã để lại cho tôi những kỷ niệm về cuộc sống, bài học 
và kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. 
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xuôi thì ngược lại là: Mẹ, bố, 
gà, lợn, bò, trâu. Vì vậy, đòi 
hỏi người biên dịch phải đề 
cao trách nhiệm, linh hoạt và 
am hiểu. 

Tôi rất tự hào về công 
việc biên dịch. Nhờ công 
việc này tôi đã từng bước 
trưởng thành, tự tin hơn. Kết 
quả này có được trước hết 
phải kể đến công lao của 
đồng nghiệp biên dịch đi 
trước như: Sùng A Lử, Vừ 
Thị Khua, Sùng Thị Tài, Mùa 
A Ký… đã hướng dẫn, cách 
dịch như thế nào cho ngắn 
gọn, xúc tích, dễ hiểu, dịch 
xuôi. Ngoài ra, bản thân phải luôn cố gắng 
tìm tòi, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm với 
đồng nghiệp. Ban đầu chỉ biết dịch những 
câu, từ đơn giản, bó hẹp trong nội tỉnh cho 
đến câu từ khó, kiến thức, ngôn ngữ, vốn 
từ rộng hơn. Năm 2012, tôi được cơ quan 
cử đi biệt phái làm biên dịch tại Ban truyền 
hình tiếng Dân tộc VTV5 - Đài Truyền hình 
Việt Nam. Đây là một vinh dự lớn và cũng 
là thách thức không nhỏ đối với một biên 
dịch chưa có nhiều kinh nghiệm, hạn chế 
vốn từ như tôi. Những ngày đầu cũng gặp 
rất nhiều khó khăn, nhất là việc dịch thuật 
bởi vốn từ rất rộng, nhiều từ mới đặc biệt 
là những tạp chí văn hóa, văn nghệ; phim 
tài liệu khoa học, kỹ thuật, khám phá thế 
giới và đại dương…. Nhiều lúc bí từ tôi 
phải gọi điện nhờ trợ giúp hỗ trợ của tổ 
tiếng Mông Điện Biên và các đồng nghiệp 
Sùng A Lử, Vừ Thị Khua đã nghỉ hưu hay là 
những từ nào khó quá thì phải tra cứu trên 
mạng Internet. Ngoài ra, tôi cũng thường 
xuyên theo dõi chương trình tiếng Mông 
của các đài bạn trong nước để có thêm 
những từ mới, từ hay và chung nhất. Thời 
gian 2 năm làm việc tại Ban Truyền hình 
tiếng Dân tộc VTV5 - Đài Truyền hình Việt 

Nam tôi đã trưởng thành hơn. Tuy nhiên, 
trong quá trình công tác, nhất là việc biên 
dịch tôi chưa bao giờ thấy mình đã làm tốt, 
làm đủ, làm hay… mà mình phải tiếp tục 
không ngừng phấn đấu rèn luyện bản thân; 
thường xuyên trau dồi kinh nghiệm giữa 
đồng chí, đồng nghiệp, giữa các đài bạn; 
học hỏi vốn từ của dân tộc và nghiên cứu 
phát triển những từ mới trên cơ sở có sự 
thống nhất, bàn bạc để chuyển tải những 
thông tin đến với bà con dễ hiểu nhất. Bản 
thân luôn nhận thức rằng, trong bất cứ 
ngành nghề nào, sự cẩu thả là không thể 
chấp nhận được. Nhất là trong nghề dịch 
thuật nói chung và biên dịch nói riêng, đôi 
khi vì một sự lười biếng, cẩu thả nhất thời 
mà gây ra những hậu quả khôn lường, đặc 
biệt là những thông tin nhạy cảm. 

Gần 14 năm trong nghề biên dịch, phát 
thanh viên, đó không phải là quãng thời 
gian dài nhưng tôi đã có thêm rất nhiều kinh 
nghiệm trong cuộc sống. Vì mỗi tác phẩm 
báo chí, mỗi cuốn sách là một kho tàng tri 
thức của nhân loại nên mỗi lần dịch xong 
lại hiểu thêm rất nhiều điều thi vị về cuộc 
sống ở muôn nơi và những kiến thức mới 
mẻ, có được như vậy là nhờ công tác đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên./.

Biên tập viên phòng Phát thanh truyền hình tiếng dân tộc biên 
dịch tin, bài  từ tiếng phổ thông sang tiếng Mông.
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 Mùa A Ký

Với tôi, hai từ "Nhà báo" thật thiêng liêng, ngay từ thủa còn là trẻ nhỏ mỗi khi nhìn 
thấy cán bộ nhà báo đến tác nghiệp tại vùng quê là tôi đã mê, kính nể nhà báo lắm. Rồi 
có lẽ do tâm mình quá yêu nhà báo, nay đã trở thành nhà báo. Bản thân chưa một lần 
ao ước thành nhà báo lớn, nhưng tôi luôn định hướng, đã là nhà báo thì cần phấn đấu 
làm tốt chuyên môn, nghiệp vụ. Nên bản thân đã nỗ lực học hỏi cách viết báo, kinh 
nghiệm của các đồng nghiệp để góp công viết nên những tác phẩm báo chí.

Giữa năm 1987, Tôi - Mùa A Ký từ 
vùng quê xã Pú Nhung, huyện 
Tuần Giáo được đến công tác tại 

Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Lai 
Châu (nay là Điện Biên) làm nghề báo, lúc 
đó bản thân tôi chỉ có trình độ văn hóa 9/12. 
Sau vài năm vừa học, vừa làm phát thanh 
viên, biên dịch viên tiếng Mông, chúng tôi 
được kết nạp làm hội viên Hội Nhà báo. Khi 
đó bản thân tôi nghĩ: Mình đã là nhà báo thì 
ngoài nhiệm vụ phát thanh viên, biên dịch 
viên cũng phải tham gia viết bài để cho các 
tác phẩm báo chí, nên bản thân đã tập viết 
báo phát thanh. Việc khai thác tư liệu để 
học viết báo không khó, bởi hàng ngày biên 
dịch viên, phát thanh viên chúng tôi phải 
luôn tiếp xúc với bao bài báo của phóng 
viên, cộng tác viên; các phóng sự, tin tức 
trong các tờ báo, tạp chí... Chính vì thế, 
bản thân tôi và không ít phát thanh viên, 
biên dịch viên mặc dù chưa qua trường 
đào tạo báo chí nhưng đã tham gia viết 
tin bài góp phần tạo ra các chương trình 
phong phú hơn. Năm 1993, tôi được cơ 
quan cử đi học đại học chuyên ngành báo 
chí và tuyên truyền. Nhờ được cơ quan 
quan tâm, cho đi đào tạo đúng chuyên 
ngành nên tôi đã được tiếp thu nghiệp vụ 

báo chí tuyên truyền bổ ích từ các giảng 
viên của Học viện Báo chí - Tuyên truyền 
từ đó trang bị cho bản thân có thêm những 
kiến thức hoạt động báo chí chuyên nghiệp 
hơn. Công tác đã 30 năm qua tôi đã được 
tham gia, học tập, trao đổi kinh nghiệm qua 
đồng nghiệp, cuộc thi Liên hoan Phát thanh 
Truyền hình toàn quốc. Trong quá trình làm 
báo, tôi đã vinh dự có một tác phẩm đạt 
giải báo chí Quốc gia và đoạt giải cấp Hội 
Nhà báo Việt Nam của tỉnh. 

Báo chí nước ta là Báo chí Cách mạng, 
khát vọng thành nhà báo là để được tham 
gia góp sức nhỏ bé của mình phục vụ lợi 
ích cho quê hương, nước nhà bằng những 
tác phẩm báo chí. Thế nhưng, suy ngẫm lại, 
trong 30 năm hoạt động báo chí, bản thân 
mới chỉ góp được một phần nhỏ bé cho 
báo chí tỉnh nhà nói chung, Đài PT-TH tỉnh 
nói riêng. Trong thâm tâm luôn nghĩ, đồng 
thời cũng nỗ lực phấn đấu, đã là người làm 
báo thì phải có đạo đức nghề nghiệp trong 
sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng; phải 
nắm chắc các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 
nước. Đặc biệt phải trải nghiệm cùng thực 
tế thì mới phát hiện vấn đề; phải có cách 
thâm nhập thực tế, nhất là những cơ sở 

Khát vọng thành Nhà báo
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điểm nóng, dân đang bức xúc, phải có vốn 
kiến thức thể hiện tác phẩm của mình, phải 
biết xử lý lời bình cho phù hợp bối cảnh 
tình hình và nhận thức, cách sống của 
người dân sở tại...

Một lần tác nghiệp, thực hiện phóng sự 
tại Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường 
Nhé sau vụ tập trung đông người được 
giải tán, tôi được cơ quan giao đề tài viết 
bài và quay phim tuyên truyền ổn định 
cuộc sống người dân. Qua nắm tình hình 
biết, chị Sùng Thị Dung là vợ của một tên 
cầm đầu đang đi làm nương xa bản, phải 
hơn một tiếng đi bộ mới tới nơi. Tuy vậy 
nhưng chưa khó bằng khi gặp, chị Dung 
nhất quyết không hợp tác với phóng viên 
nên chẳng nói năng gì hết. Biết vậy, tôi 
thận trọng bằng những từ ngữ tiếng dân 
tộc Mông rất đời thường tạo cảm xúc cho 
đối tượng, rồi dần tìm hiểu nội dung liên 

quan đến bài viết làm cho người cần phỏng 
vấn tự thấy rõ nỗi buồn gia đình. Thế là chị 
Dung không còn ngồi lầm lì nữa mà khóc 
òa lên, rồi kể hết mọi chuyện cho chúng tôi 
nên đề tài được giao không những được 
hoàn thành mà tác phẩm sau đó có sức lan 
tỏa tốt. 

Khát vọng thành nhà báo, là phải phấn 
đấu sáng tạo những tác phẩm báo chí 
tốt, hay, đúng, trúng để được khán, thính 
giả, người đọc báo yêu thích, nội dung là 
phục vụ lợi ích chung của đất nước và địa 
phương mình nhằm góp sức làm cho xã 
hội ngày càng tốt đẹp hơn. Để trở thành 
nhà báo, việc học tập gương nhà báo vĩ đại 
mẫu mực như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi 
những lời căn dặn của Nhà báo lão thành 
Hữu Thọ "Người làm báo phải mắt sáng, 
lòng trong, bút sắc" sẽ mãi khắc ghi sâu 
vào mỗi người làm báo như tôi./.

Phóng viên Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp tại Lễ hội Hoa Ban
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TIN TỨC TT&TT

Chiều 29/8, UBND tỉnh Điện Biên và Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) tổ chức ký 

kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực bưu chính - 
dịch vụ hành chính công. Dự lễ ký kết, có đồng chí 
Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
Nguyễn Vũ Hồng Thanh Vụ trưởng Vụ Bưu chính 
Viễn thông (Bộ TT&TT); Phạm Anh Tuấn, Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cùng 
đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Bưu điện tỉnh. 

Thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện chủ trương 
của Đảng và Nhà nước về cải cách mạnh mẽ nền 
hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính 
và triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-
TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
trên địa bàn tỉnh; phát huy hiệu quả, tận dụng tối 
đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp 
ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá 
nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm 
quốc phòng an ninh. Đồng thời góp phần thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài 
lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên và Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam sẽ hợp tác cung ứng dịch vụ 
bưu chính chuyển phát và tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả dịch vụ công trực tuyến qua dịch vụ Bưu chính 
công ích; dịch vụ Phân phối – Truyền thông; các 
dịch vụ Tài chính bưu chính, như: Chi trả các chế độ 
lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, người 
có công, các dịch vụ thanh toán giữa các cơ quan, 
tổ chức và người dân. Đồng thời, phối hợp xây 
dựng, triển khai các đề án, dự án phát triển, nâng 
cao hiệu quả hoạt động điểm phục vụ bưu chính.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Quý, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là thỏa 
thuận có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện 
chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách và 
đổi mới, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành 
chính trên địa bàn tỉnh. Việc ký kết sẽ giúp người 
dân tiết kiệm chi phí và thời gian; nâng cao chỉ 
số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền 
thông, các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, 
hướng dẫn để nhân dân nắm thông tin và tham 
gia vào việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích; VNPOST 
tiếp tục đổi mới, nâng cao công nghệ, chất lượng 
dịch vụ phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Dương Bình

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Quy định về việc thu phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh 
để cấp Giấy phép xuất bản

Theo Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp 
Giấy phép xuất bản; lệ phí cấp Giấy phép nhập 
khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí 
đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

Thông tư này áp dụng thu phí đối với: Cơ quan, 
tổ chức đề nghị cấp Giấy phép xuất bản tài liệu 
không kinh doanh; cơ quan, tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 
kinh doanh và đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm 
để kinh doanh theo quy định.

Mức thu phí, lệ phí: 

- Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh 
doanh để cấp Giấy phép xuất bản: Tài liệu in trên 
giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn (khuôn khổ 
trang quy chuẩn 14,5cm x 20,5cm); tài liệu điện tử 
dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút; tài liệu điện tử 
dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

- Phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm 
không kinh doanh: 50.000 đồng/hồ sơ; lệ phí 
đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh: 
50.000 đồng/hồ sơ.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên 
chính thức thu phí từ ngày 01/10/2017.

Trọng Hải
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Ngày 29/9/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT quy 

định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục 
vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương. Thông 
tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Quy định áp dụng giá cước tối đa dịch vụ bưu 
chính đối với cơ quan Đảng, Nhà nước bao gồm 
các dịch vụ: Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1; 
mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ khẩn: 
Hỏa tốc, hẹn giờ; mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 
theo độ mật: A, B, C.

Theo đó, mức giá cước tối đa dịch vụ bưu 
chính KT1 được quy định cho từng khu vực và nấc 
khối lượng từ 50g - 250g. Cụ thể, giá cước trong 
nội tỉnh dao động từ 11.364 -  15.000 đồng, mỗi 
250g tiếp theo tính thêm từ 1.364 - 1.727 đồng. 
Giá cước liên tỉnh dao động từ 13.636 - 27.273 
đồng, mỗi 250g tiếp theo tính thêm từ 4.545 - 

6.818 đồng. Riêng nội vùng, giá cước được tính 
từ 13.182 - 15.455 đồng, mỗi 250g tiếp theo tính 
thêm 2.727 đồng.

Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ khẩn 
bằng mức giá cước đối đa dịch vụ KT1 cộng với 
mức giá cước tối đa theo độ khẩn tương ứng hẹn 
giờ là 18.182 đồng; hỏa tốc là 40.000 đồng.

 Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ mật 
(A, B, C) bằng mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 
cộng với mức giá cước tối đa theo độ mật: Tuyệt 
mật (A) là 48.636 đồng; Tối mật (B) là 37.273 
đồng; Mật (C) là 30.909 đồng.

Trường hợp sử dụng dịch vụ KT1 theo độ khẩn 
và theo độ mật thì mức giá cước tối đa là mức 
giá cước dịch vụ KT1 cộng mức giá cước theo độ 
khẩn, theo độ mật tương ứng.

BBT

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ 
cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

Vừa qua tại Thư viện tỉnh diễn ra Hội thi tin học  
khối CBCC, VC trẻ tỉnh Điện Biên lần thứ II- 

năm 2017. Hội thi do Sở Thông tin và Truyền 
thông phối hợp với Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức 
đã quy tụ gần 50 CBCC, VC trẻ đến từ các huyện 
thị, xã, thành phố, Công an tỉnh, Bộ đội biên 
phòng tỉnh, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 
Điện Biên, Cao đẳng sư phạm Điện Biên, Đoàn 
Dân chính Đảng tỉnh.

Hội thi nhằm, đẩy mạnh phong trào học tập, 
ứng dụng CNTT và rèn luyện kỹ năng công tác 
của CBCC, VC trẻ. Phát huy tính sáng tạo của 
thanh niên đề xuất sản phẩm, đề án cải cách 
hành chính trong hoạt động của cơ quan hành 
chính Nhà nước; tăng cường hoạt động phối hợp 
giữa các cơ quan, tổ chức trong việc phát triển, 
ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của Hội thi gồm 3 phần thi gồm Thi 
kỹ năng cá nhân, thi tập thể và thi sản phẩm, ý 
tưởng sáng tạo. Ở phần thi cá nhân các thí sinh 
thi trắc nghiệm kiến thức CNTT trên máy tính 
và phần thi thực hành kỹ năng ứng dụng CNTT 
trong thực hiện công việc; phần thi tập thể các 
thí sinh làm bài thi tập thể trên máy tính, trong đó 

sử dụng kỹ năng ứng dụng CNTT để tìm kiếm, 
viết báo cáo, thống kê, tổng hợp, phân tích số 
liệu, đánh giá và đưa giải pháp về một số vấn đề 
cụ thể trong công việc hoặc cải cách hành chính 
và thuyết trình trước hội đồng Ban Giám khảo; 
phần thi sản phẩm, đề án sáng tạo dành cho các 
thí sinh có khả năng viết phần mềm CNTT xây 
dựng các giải pháp CNTT các thi sinh phải trình 
bày giải pháp, ý tưởng sáng tạo có tính khả thi 
cao mang tính thực tiễn nhằm phục vụ công tác 
chuyên môn hoặc cải cách hành chính.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 23 giải 
thưởng, trong đó 03 giải toàn đoàn và 20 giải 
nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đoàn tham 
gia. Trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho Đoàn 
Dân chính Đảng tỉnh; huyện đoàn Mường Ảng; 
huyện đoàn Mường Chà.

Tham gia Hội thi cùng đội thi Dân Chính Đảng 
tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã đoạt giải 
nhất sản phẩm "Phần mềm chấm điểm cải cách 
hành chính", giải nhì sản phẩm Phần mềm Fire-
wall mã nguồn mở PfSence. Đồng chí Phạm Thị 
Quyên đoạt giải nhất phần thi cá nhân./.

Trọng Hải
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