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Điện Biên

trên đường phát triển

V

ới truyền thống yêu nước và
cách mạng, mỗi người dân
Ðiện Biên đã mang tinh thần
“Ðiện Biên Phủ” vào công cuộc phát
triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm
nghèo. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng
bộ tỉnh qua nhiều nhiệm kỳ, Ðiện Biên
hôm nay đã khoác trên mình tấm áo
mới của sự đổi thay, ấm no, hạnh
phúc và vươn mình hội nhập kinh tế
quốc tế.
Truyền thống cách mạng là động lực
to lớn cho Ðảng bộ và nhân dân Ðiện
Biên trong chặng đường phát triển. Nhất
là trong những năm gần đây dưới sự lãnh
đạo của Ðảng, tranh thủ thời cơ, khai
thác lợi thế, vượt qua khó khăn, thách
thức tỉnh Điện Biên đã đạt được những
thành tựu quan trọng trên lĩnh vực kinh
tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng
khá, tốc độ tăng trưởng sản phẩm trong
tỉnh (GRDP) bình quân 7 năm (2011 2017) đạt hơn 7%/năm; tổng sản phẩm
của địa bàn tỉnh GRDP (theo giá so sánh
năm 2010) đạt trên 9.719,1 tỷ đồng; cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích
cực, tăng dần tỷ trọng dịch vụ và giảm
dần tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ trọng khu
vực dịch vụ chiếm 45,53%; khu vực công
nghiệp - xây dựng chiếm 29,2%; khu
vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm
23,18%. Thu ngân sách tăng nhanh và
năm 2017 tổng thu trên địa bàn đạt trên
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 Bài, ảnh: Minh Minh

1.000 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần năm 2010.
Kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn được
tăng cường nhờ các chính sách thu hút
đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế. Ðến
nay, toàn tỉnh có khoảng 8.273km đường
bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại liên tỉnh, liên
huyện, xã và phục vụ sản xuất. Ðường
giao thông nông thôn được cứng hóa
trên 10%; 120/130 xã có đường ôtô đến
trung tâm xã đi lại được quanh năm. Các
vấn đề xã hội, đặc biệt là xoá đói giảm
nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các
chính sách xã hội… được quan tâm hơn
và thu nhiều kết quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm
nhanh còn 41,01%; đời sống nhân dân
được cải thiện, nâng cao.
Thu hút đầu tư vào địa bàn đạt nhiều
kết quả khả quan. Ðến nay trên địa bàn
tỉnh ta có 119 dự án đầu tư với tổng số
vốn đăng ký hơn 21.000 tỷ đồng. Hiện
nay, UBND tỉnh đang giao các ngành
tham mưu chủ trương đầu tư 9 dự án theo
hình thức đối tác công - tư (PPP), loại
hợp đồng BT, với tổng vốn đầu tư khoảng
1.680 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã thu hút đầu
tư một số dự án nhằm khai thác tiềm năng
thế mạnh, từng bước hình thành một số
vùng kinh tế trọng điểm gắn với các cơ
sở chế biến nông, lâm nghiệp, như: Vùng
chè Tủa Chùa, cà phê Mường Ảng; vùng
sản xuất vật liệu xây dựng như: Xi măng,
đá, gạch xây dựng ở Ðiện Biên; thu hút
đầu tư các công trình thủy điện, như: Pá

Số 02/2018

Nông dân huyện Điện Biên tham quan mô hình đưa giống lúa mới năng suất cao vào sản
xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị canh tác.

Khoang, Nậm He, Nậm Mức… bước đầu
tạo việc làm, góp phần giải quyết việc
làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Cùng với đó, việc đẩy mạnh phát triển
các ngành dịch vụ, trong đó lấy phát triển
du lịch là mũi nhọn, khai thác có hiệu quả
mọi tiềm năng về du lịch của tỉnh, nhằm
tạo ra giá trị dịch vụ cao, tạo môi trường
thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho
lao động và tăng thu ngân sách. Ðảng bộ
huyện Điện Biên đã tạo được sự đoàn
kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của các tổ chức Ðảng được
nâng lên. Bộ máy chính quyền các cấp
từng bước được kiện toàn, hoạt động có
hiệu lực, hiệu quả hơn.

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 Ðiện Biên thành tỉnh phát
triển trung bình trong vùng Trung du và
miền núi phía Bắc”. Phấn đấu đến năm
2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm
trong tỉnh (GRDP) bình quân 6,8%/năm;
thu nhập bình quân đầu người đạt 38 40 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực
đạt 260.000 tấn; tổng thu ngân sách địa
phương 12.000 tỷ đồng (thu trên địa bàn
1.200 tỷ). Mỗi năm đào tạo nghề 7.800 8.200 lao động; tạo việc làm mới cho trên
8.500 lao động/năm…

Dù là tỉnh có xuất phát điểm thấp,
nhiều khó khăn; song với những thành
tựu đạt được đó đã tạo cho tỉnh thế và
lực mới. Chính vì vậy, mục tiêu Nghị
quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII
(nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra đó là “Tiếp
tục xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững

(Xem tiếp trang 6)

Số 02/2018

Ðể thực hiện được mục tiêu đó, Ðảng
bộ tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của Ðảng; xây
dựng chính quyền các cấp trong sạch
vững mạnh. Tập trung phát triển kinh
tế - xã hội trên cơ sở tiềm năng, lợi thế;
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Tạo bước chuyển trong thu hút đầu tư
 Bài, ảnh: Thùy Minh

T

hực hiện đồng bộ các giải pháp
cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh,
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các
doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện đầu
tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tỉnh
Điện Biên đã đẩy mạnh cải cách hành
chính, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức
hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp,
nhà đầu tư; tiếp nhận những ý kiến, phản
ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư dưới
nhiều hình thức để kịp thời tháo gỡ khó
khăn; tổ chức và tham gia các chương
trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại
trong và ngoài nước để đẩy mạnh thu
hút đầu tư vào địa bàn. Nhờ thực hiện
đồng bộ các giải pháp này, môi trường
kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải
thiện và được cộng đồng doanh nghiệp
ghi nhận đánh giá cao. Chỉ số đánh giá
năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh trong
những năm gần đây được dần cải thiện
tích cực. Nếu như năm 2016 xếp hạng
53/63 tỉnh, thành phố thì đến năm 2017
đã xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố (tăng
5 bậc so với năm 2016); Điện Biên nằm
trong nhóm tỉnh có điểm số đứng đầu
trong khu vực miền núi phía Bắc. Năm
2017 tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu
tư cho 25 dự án với tổng mức đầu tư
đăng ký hơn 3.200 tỷ đồng thuộc các lĩnh
vực: Nông - lâm nghiệp, thủy điện, sản
xuất vật liệu xây dựng, thương mại, hạ
tầng khu đô thị… Riêng từ đầu năm đến
nay, tỉnh đã và đang thực hiện các thủ
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tục cấp chủ trương cho nhiều dự án lớn,
như: Dự án xây dựng Trung tâm thương
mại của Công ty Cổ phần Vincom; các
dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa
bàn thành phố. Điện Biên Phủ và một số
dự án trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp,
công nghiệp khác.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều giải
pháp để cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và
phát triển doanh nghiệp, nhất là khu vực
kinh tế tư nhân. Trong đó, trọng tâm là
tỉnh đẩy mạnh thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp để cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và
phát triển doanh nghiệp luôn được các
cấp, các ngành của tỉnh đặc biệt quan
tâm và là một trong những ưu tiên hàng
đầu nhằm tạo động lực quan trọng cho
phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó,
tỉnh đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư có
trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực hạ
tầng phục vụ phát triển kinh tế, như: giao
thông đường bộ, đường hàng không; hạ
tầng phục vụ phát triển du lịch và các
lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh
(nông - lâm nghiệp, thủy sản, trồng và
chế biến nông, lâm sản, dược liệu; sản
xuất vật liệu xây dựng; thương mại, du
lịch, dịch vụ).
Đẩy mạnh các hoạt động thông tin,
truyền thông, quảng bá về tiềm năng,
thế mạnh của tỉnh đến cộng đồng doanh
nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước
nhằm tiếp tục thu hút đầu tư, tỉnh chủ
trương tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư

Số 02/2018

Thủy điện là lĩnh vực thu hút được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Trong ảnh: Nhà máy
thủy điện Nà Lơi (Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn) tạo việc làm tăng thu nhập cho hàng
chục lao động, đóng góp vào tăng thu ngân sách địa phương.

vào lĩnh vực công nghiệp, giao thông,
xây dựng. Cụ thể là kêu gọi, thu hút đầu
tư 6 dự án vào cụm công nghiệp với tổng
số vốn 522 tỷ đồng; 16 dự án thu hút đầu
tư cơ sở hạ tầng với tổng số vốn 1.977 tỷ
đồng; 3 dự án khai thác chế biến khoáng
sản với tổng số vốn 120 tỷ đồng. Để thực
hiện được các mục tiêu đặt ra, tỉnh kiến
nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính
phủ quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp,
mở rộng sân bay Điện Biên Phủ theo
quy hoạch điều chỉnh chi tiết Cảng hàng
không Điện Biên đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 đã được duyệt.
Tăng cường công tác phối hợp với các

Số 02/2018

bộ, ngành Trung ương trong công tác
triển khai, tổ chức thực hiện để sân bay
sớm được cải tạo, nâng cấp tạo động lực
cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư
của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển hệ thống
giao thông đường bộ, nhất là hệ thống
đường giao thông kết nối giữa các vùng
kinh tế trọng điểm trong khu vực với tỉnh
và hệ thống đường giao thông từ trung
tâm TP. Điện Biên Phủ ra các khu vực
cửa khẩu, lối mở biên giới để thúc đẩy
phát triển xuất nhập khẩu và thương mại
biên giới. Tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh
vực sản xuất công nghiệp, thúc đẩy phát
triển sản xuất vật liệu xây dựng, công
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nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến
nông - lâm sản. Khuyến khích, tạo điều
kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp
đổi mới dây chuyền công nghệ, nâng
cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, khả
năng cạnh tranh của sản phẩm. Đối với
lĩnh vực thủy điện, tỉnh tập trung chỉ đạo
hoàn thiện thủ tục để triển khai thực hiện
thu hút đầu tư 19 dự án với tổng số vốn
4.875 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ triển
khai các dự án thủy điện đã khởi công
xây dựng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư
để khởi công xây dựng các thủy điện đã
cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập
dự án đầu tư; rà soát tiến độ triển khai
thực hiện các dự án thủy điện đã được
cấp phép đầu tư. Tiếp tục thu hút, kêu gọi
các nhà đầu tư vào các dự án thủy điện
vừa và nhỏ trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc
Sở Công Thương cho biết: Việc đầu tư
xây dựng, vận hành khai thác các dự án
thủy điện trên địa bàn được tỉnh quan
tâm, thu hút các nhà đầu tư. Hiện nay,
toàn tỉnh có 4 dự án thủy điện (Nậm Pay,
Sông Mã 3, Huổi Vang và Na Son) đang

thi công xây dựng với tổng công suất lắp
máy 51,2MW. Các dự án này đều đang
trong giai đoạn thi công xây dựng. Dự
kiến hoàn thành và phát điện trong giai
đoạn 2018 - 2019. UBND tỉnh cấp Giấy
chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ
trương đầu tư đối với 11 dự án thủy điện;
11 dự án thủy điện đang thực hiện nghiên
cứu khảo sát, lập dự án đầu tư với tổng
công suất lắp máy dự kiến 62,1MW; 6 dự
án thủy điện ngoài quy hoạch (Mường
Luân 1, Mường Luân 2, Nậm Khẩu Hu 2,
Chiềng Sơ 1, Chiềng Sơ 2 và Nậm Núa
2) đã được UBND tỉnh cho chủ trương
nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư
bổ sung quy hoạch. Các dự án thủy điện
trên địa bàn chủ yếu là thủy điện nhỏ,
diện tích chiếm dụng của các công trình
không lớn, số hộ dân bị ảnh hưởng rất ít,
không phải thực hiện di dân tái định cư.
Việc đầu tư các dự án thủy điện đã tạo
việc làm cho lao động địa phương, thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn
thu ngân sách địa phương./.

ĐIỆN BIÊN TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

nông thôn mới, chú trọng phát triển sản
xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
và tăng cường hỗ trợ đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng nông thôn. Ðổi mới cơ
chế quản lý để đẩy nhanh tiến độ, nâng
cao hiệu quả thực hiện các chương trình
mục tiêu Quốc gia và chương trình, dự
án, nhất là các công trình trọng điểm của
tỉnh. Thực hiện các chương trình, dự án
giảm nghèo bền vững; ưu tiên nguồn lực
từ ngân sách và huy động các nguồn lực
xã hội cho các chương trình xóa đói giảm
nghèo và thực hiện các chính sách an
sinh xã hội./.

(Tiếp theo trang 3)

thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực đầu tư phát triển. Ðẩy mạnh chuyển
dịch cơ cấu kinh tế; phát triển nông, lâm
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa,
gắn với chế biến. Chú trọng phát triển
thương mại, dịch vụ, du lịch và ngành,
lĩnh vực có thế mạnh. Tăng cường xây
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây
dựng nông thôn mới. Tỉnh tiếp tục triển
khai thực hiện Ðề án tái cơ cấu sản xuất
nông nghiệp đến năm 2020, tập trung
đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng
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Số 02/2018

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

LẤY SỰ HÀI LÒNG CỦA
NGƯỜI DÂN LÀ THƯỚC ĐO
 Bài, ảnh: Minh Thùy

C

ông tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được các sở, ngành, địa phương
trong toàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ
người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hành chính công với mục tiêu đặt
ra đó là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo CCHC.

T

rên tinh thần đó, 19/19 cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
10/10 UBND các huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh đã hoàn thành việc
thực hiện rà soát thủ tục hành chính
(TTHC) trong năm 2018. Qua rà soát
có 38 TTHC kiến nghị giữ nguyên; 21
TTHC thôi không rà soát do văn bản quy
phạm pháp luật quy định TTHC hết hiệu
lực thi hành, đã được thống kê công bố
mới theo văn bản quy phạm pháp luật
hiện hành; 26 TTHC kiến nghị cơ quan
có thẩm quyền ở Trung ương sửa đổi,
bổ sung.
Đối với nhóm TTHC, quy định có liên
quan về lĩnh vực giao thông vận tải qua
rà soát 18 TTHC đều được đề xuất theo
hướng giảm thời hạn giải quyết TTHC. Cụ
thể, Sở Giao thông vận tải kiến nghị giảm
thời hạn giải quyết đối với 5 TTHC từ 7
ngày xuống còn 5 ngày; 1 TTHC giảm từ
10 ngày xuống 7 ngày (kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ).
Theo ông Nguyễn Đình Giang, Giám

Số 02/2018

đốc Sở Giao thông vận tải, việc giảm thời
hạn giải quyết đối với các TTHC, như:
chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ của quốc lộ đang
khai thác; cấp phép thi công xây dựng
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
đang khai thác… sẽ tạo điều kiện thuận
lợi, giảm thời gian chờ đợi làm TTHC
cho các tổ chức, cá nhân; đồng thời tăng
cường trách nhiệm đối với cơ quan giải
quyết TTHC.
Đối với nhóm TTHC, quy định có liên
quan về lĩnh vực nông nghiệp và phát
triển nông thôn, qua rà soát Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị
đơn giản hóa thành phần hồ sơ TTHC đối
với việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều
kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Lý
giải điều này, ông Hà Văn Quân, Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cho rằng, đề xuất bỏ thành phần hồ
sơ “tài liệu chứng minh nội dung thay đổi
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Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Mường Nhà (huyện Điện Biên) giải quyết thủ tục
hành chính cho người dân.
trong trường hợp thay đổi thông tin liên
quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký” là
vì đã có biên bản kiểm tra điều kiện tại
cơ sở trước khi cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện buôn bán thuốc thú y theo quy
định về quản lý thuốc thú y. Việc bỏ thành
phần hồ sơ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp lại
giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán
thuốc thú y. Hay trong lĩnh vực tư pháp,
cấp huyện và Sở Tư pháp đều thống nhất
đề xuất theo hướng đơn giản hóa thành
phần hồ sơ, giảm thời hạn giải quyết đối
với 12 TTHC liên quan. Trong đó, đối với
TTHC đăng ký lại khai sinh được đề xuất
thời hạn giải quyết trong ngày làm việc
(nếu hồ sơ đã đầy đủ thành phần phải
nộp và xuất trình), trường hợp phải có
văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết
không quá 3 ngày làm việc (không tính
thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh
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và thời gian gửi văn bản trả lời xác minh
qua hệ thống bưu chính).
Mới đây nhất, ngày 05/10/2018 Chủ
tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành
quyết định công bố Danh mục thủ tục
hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm
vị quản lý của Sở thông tin và Truyền
thông tỉnh Điện Biên, theo đó Sở TT&TT
có 42 thủ tục hành chính, cắt giảm 8 thủ
tục hành chính so với các quyết định công
bố, chuẩn hóa trước đây. Đồng thời giảm
thời hạn giải quyết từ 1 ngày đến 10 ngày
đối với 23 TTHC, cá biệt TTHC "Cấp giấy
phép hoạt động bưu chính" được giảm
thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn
15 ngày.
Không chỉ nỗ lực trong việc rà soát
các TTHC, UBND tỉnh chỉ đạo các sở,
ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách
(Xem tiếp trang 14)

Số 02/2018

TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
T

hực hiện Nghị quyết số 26-NQ/
TW, ngày 5-8-2008 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa X) về
phát triển nông nghiệp, nông dân và
nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIII; Chương trình
mục tiêu Quốc gia về XDNTM, nhất là
Chỉ thị số 10- CT/TW, của Ban Bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với Cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”. Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy đã xây dựng kế hoạch, tập trung
chỉ đạo, định hướng, đẩy mạnh công
tác tuyên truyền XDNTM đối với các
cơ quan báo chí, các hoạt động báo
cáo viên, tuyên truyền miệng, tuyên
truyền trực quan, qua các tài liệu
sách, ấn phẩm báo chí một cách sâu
rộng, đồng thời tích cực phối hợp,
huy động các cấp, các ngành cùng
tham gia đã mang lại hiệu tích cực,
góp phần hoàn thành các chương
trình, mục tiêu về XDNTM mà tỉnh
Điện Biên đã đề ra.

B

an Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mở
và duy trì chuyên đề “Xây dựng
nông thôn mới” trong Bản tin
Sinh hoạt Chi bộ, được phát hành hằng
tháng. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm
2018 đã xuất bản 16 số với số lượng
phát hành 48.000 bản (với 3.000 bản/số/
tháng) và 3.000 bản sách Hỏi – Đáp về
Chương trình, mục tiêu XDNTM tại Điện
Biên, phát hành tới 650 tổ chức cơ sở
đảng, với 2.680 chi bộ thuộc đảng bộ
cơ sở. Nội dung tập trung tuyên truyền

Số 02/2018

 Bài, ảnh: Khánh Toàn

XDNTM là các văn bản mang tính chỉ đạo
của Trung ương, của tỉnh, các mô hình,
điển hình trong XDNTM, nhất là việc
phản ánh tập trung, có hiệu quả, nêu bật
sự nỗ lực của các xã đặc thù và trách
nhiệm của các sở, ban ngành và đơn
vị giúp xã đặc biệt khó khăn theo Quyết
định số 708/QĐ-UBND, ngày 17-8-2017
của UBND tỉnh Điện Biên, doanh nghiệp
kết nghĩa trong việc giúp đỡ các xã đặc
thù hoàn thiện các tiêu chí XDNTM.
Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức định
kỳ 16 hội nghị giao ban Báo chí, 16 hội
nghị báo cáo viên cấp tỉnh có nội dung
tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho
gần 2.240 lượt người nghe, nội dung chủ
yếu là cung cấp thông tin, tài liệu XDNTM
cho Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND
và lãnh đạo ban Tuyên giáo các Đảng bộ
trực thuộc tỉnh, 50 đồng chí Báo cáo viên
cấp tỉnh, các phóng viên báo chí, các cơ
quan có ẩn phẩm báo chí và các cơ quan
có Cổng/trang thông tin Điện tử. Ngoài
ra, Ban còn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác tuyên giáo, Hội thi Báo cáo viên
giỏi cấp tỉnh, Hội thi giảng viên LLCT giỏi,
trong đó đưa nội dung tuyên truyền về
XDNTM vào chương trình bồi dưỡng cho
đội ngũ báo cáo viên cấp Tỉnh và đội ngũ
cán bộ tuyên giáo cơ sở.
Qua đó đã nâng cao nhận thức và
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị,
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nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân
dân quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, tạo
nên sức lan tỏa, khích lệ động viên các
tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng
nông thôn mới, hoàn thành thắng lợi mục
tiêu Chương trình XDNTM trên địa bàn
tỉnh. Đồng thời phê phán những tư tưởng
trông chờ, ỷ lại, triển khai kém hiệu quả;
kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình triển khai thực hiện;
phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị,
đề xuất của cán bộ, người dân trong quá
trình thực hiện Chương trình để cấp ủy,
chính quyền có giải pháp tháo gỡ, tạo sự
đồng thuận trong nhân dân.
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo đã chỉ
đạo và định hướng các cơ quan báo chí

của tỉnh như: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn
nghệ Điện Biên xây dựng chuyên trang,
chuyên mục để tuyên truyền triển khai,
thực hiện Chương trình XDNTM trên địa
bàn tỉnh như: công tác quy hoạch, xây
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; triển khai,
lồng ghép các chương trình dự án; xây
dựng các mô hình phát triển sản xuất,
nâng cao thu nhập cho người dân gắn với
tuyên truyền biểu dương điển hình tiên
tiến, gương người tốt, việc tốt trong các
phong trào thi đua yêu nước, XDNTM,
trong các lĩnh vực công tác, hoạt động ở
các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.
Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ
quan báo chí Trung ương tuyên truyền

Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên kiểm tra
chất lượng các công trình XDNTM trên địa bàn xã.
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quá trình triển khai thực hiện XDNTM
trên địa bàn tỉnh.
Nổi bật trong công tác tuyên truyền
XDNTM là Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh, đã thường xuyên duy trì chuyên
mục “Xây dựng nông thôn mới” phát
sóng đều đặn hằng tháng. Ngoài ra các
chuyên mục khác, còn hỗ trợ đắc lực cho
công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền
XDNTM như các chuyên mục: "Xây dựng
Đảng", "Đại biểu dân cử với cử tri", "Điện
Biên làm theo lời Bác", "Dân tộc và phát
triển", "Truyền hình thanh niên", "Tài
nguyên và Môi trường", "Truyền hình cơ
sở", "Nông thôn Điện Biên", "Tọa đàm
và Trao đổi", "Đại đoàn kết"... đồng thời
các Chuyên mục này còn thường xuyên
có các phóng sự, tin, bài, phỏng vấn
các nội dung xây dựng nông thôn mới.
Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực
hiện tuyên truyền được gần 400 tin, bài,
phóng sự trên các chuyên mục, với nội
dung phản ánh công tác chỉ đạo, điều
hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
các địa phương và kết quả phát triển
nông thôn mới của tỉnh.
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khuyến
khích, động viên hội viên sáng tác tranh,
ảnh, thơ, truyện và các ca khúc về chủ đề
xây dựng nông thôm mới của tỉnh. Tới nay,
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã có 36 tác
phẩm về XDNTM được đăng trên Tạp chí
Điện Biên, góp phần tạo sự đồng thuận
trong xã hội trong quá trình triển khai thực
hiện, động viên các tầng lớp nhân dân
hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh
đã góp phần nâng cao nhận thức của
cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống
chính trị từ tỉnh đến cơ sở và người dân,

Số 02/2018

từ đó vận động, khuyến khích người dân
tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển
khai thực hiện xây dựng nông thôn mới,
làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc, cơ
sở hạ tầng được nâng cấp; hệ thống
chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố;
thu nhập và điều kiện sống của người
dân được cải thiện và nâng cao. Theo
báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện các
Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM
tỉnh Điện Biên, đến tháng 6/2018, toàn
tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới
hoàn thành 19/19 tiêu chí; 3 xã cơ bản
đạt chuẩn nông thôn mới (15-18 tiêu chí);
10 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 64 xã đạt
từ 5 - 9 tiêu chí; 26 xã đạt dưới 5 tiêu
chí. Giai đoạn 2016 - 2018, tổng nguồn
lực huy động thực hiện chương trình xây
dựng nông thôn mới hơn 4.000 tỷ đồng;
trong đó ngân sách Trung ương hơn 580
tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 60
tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn lồng
ghép, vốn tín dụng, huy động từ doanh
nghiệp, cộng đồng dân cư… Định hướng
đến năm 2020, tỉnh Điện Biên phấn đấu
có 35/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới,
không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí nông
thôn mới.
Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành
chức năng, chính quyền địa phương, các
cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác
tuyên truyền, nhằm phát huy quyền làm
chủ của nhân dân, tuyên truyền cho “dân
biết, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm
tra”. Đồng thời, “phát huy nội lực, tranh
thủ ngoại lực” để XDNTM, góp phần
thay đổi diện mạo nông thôn, hoàn thành
thắng lợi các Chương trình mục tiêu quốc
gia về XDNTM trên địa bàn tỉnh đến năm
2020./.
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Luật An ninh mạng năm 2018 là hành lang pháp lý trên không gian mạng
của nước CHXHCN Việt Nam.

AN TOAØN THOÂNG TIN
PHAÛI GAÉN LIEÀN VÔÙI LUAÄT AN NINH MAÏNG 2018
 Bài, ảnh: Tuệ Linh

H

iện nay, tình trạng không gian
mạng xuất hiện nhiều thông
tin xấu, bất ngờ xâm phạm an
ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng
trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích
hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Tình trạng đánh cắp thông tin dữ liệu, các
phần mềm bị chèn mã độc ngày càng
diễn biến phức tạp, tinh vi, có tổ chức bài
bản với quy mô và mục tiêu tấn công có
chủ định.

cuộc cách mạng Internet kết nối toàn
cầu, kết nối vạn vật. Mạng Internet đã
mở ra những cơ hội vô cùng to lớn cho
con người trong lĩnh vực thông tin truyền
thông, kinh tế dịch vụ. Các thành tựu
mới về thanh toán điện tử, trao đổi dữ
liệu điện tử và các hệ thống tự động thu
thập dữ liệu số...Thế nhưng, mặt trái của
mạng Internet là việc mất cắp, rò rỉ thông
tin mang lại những rủi ro lớn cho tổ chức,
cá nhân và doanh nghiệp.

Chúng ta đang sống trong thời đại của

Thời gian qua, tỉnh Điện Biên, đã ghi
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Số 02/2018

nhận được hoạt động của mạng lưới mã
độc (Botnet) tại 16 cơ quan, đơn vị trên
địa bàn tỉnh; 02 trang thông tin điện tử
của các CQNN bị tấn công thay đổi giao
diện; 03 máy chủ ứng dụng phần mềm bị
mất dữ liệu. Sở Thông tin Truyền thông
đã phối hợp bóc gỡ mã độc botnet cho
hơn 50 lượt máy tính; kiểm tra, quét lỗ
hổng kỹ thuật cho hơn 17 trang thông
tin điện tử tại các cơ quan. Tình trạng
mất ATTT (an toàn thông tin) chủ yếu là
Cross site scripting, Blin SQL Injection,
Slow HTTP và một số lỗ hổng khác như
ASP.net, Javascript, Security my SQL.
Đây là các lỗ hổng cơ bản và phổ biến
nhất mà khi sử dụng ngôn ngữ lập trình
thường mắc phải, qua đó tội phạm trên
không gian mạng có thể lợi dụng các
lỗ hổng này để chiếm quyền điều khiển
hoặc thay đổi giao diện, phá hoại cơ sở
dữ liệu, lấy các thông tin bí mật như tài
khoản, mật khẩu...
Đặc biệt đầu tháng 6/2018, Công an
tỉnh Điện Biên bắt giữ 02 đối tượng lợi
dụng không gian mạng tuyên truyền, kích
động nói xấu lãnh tụ, bôi nhọ các cán bộ
lãnh đạo cấp cao của Trung ương và tỉnh
thu giữ 01 máy tính xách tay; 03 đĩa CD,
03 đĩa DVD ghi các nội dung thông tin
liên quan đến vụ việc; 930 tài liệu viết
tay liên quan; tài khoản: gmail, facebook,
youtube của hai đối tượng.
Trước những diễn biến phức tạp của
tội phạm lợi dụng không gian mạng để
thực hiện những hành vi tấn công, khủng
bố mạng; tuyên truyền, cổ súy những
luận điệu sai trái chính sách, pháp luật
của Đảng và Nhà nước. Sở TT&TT đã
tích cực tham mưu, hướng dẫn các
ngành trong công tác đảm bảo ATTT
mạng như thành lập Đội ứng cứu sự cố

Số 02/2018

an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên
với 15 thành viên, cử 12 lượt CBCC, VC
tham gia Hội thảo hợp tác học hỏi phát
triển CNTT-TT và Diễn tập Quốc tế về
ứng cứu sự cố máy tính ACID; phối hợp
tổ chức 02 lớp diễn tập về đảm bảo an
toàn thông tin trong Chính phủ điện tử
dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý, cán
bộ chuyên trách về CNTT các đơn vị cho
hơn 80 CBCC, VC.
Ông Nguyễn Trọng Chiến, trưởng
phòng CNTT, Sở TT&TT cho biết: Với sự
phát triển nhanh, mạnh của CNTT hiện
nay kéo theo đó là các đối tượng sử dụng
không gian mạng hoạt động một cách
tinh vi, có chủ đích vào những sơ hở của
người dùng thì ngoài công tác đào tạo
nâng cao nhận thức của toàn thể CBCC,
VC về an ninh mạng cần có những giải
pháp quản lý phòng chống từ hạ tầng kỹ
thuật CNTT để theo dõi, giám sát từ xa
tốt hơn và tăng cường bảo đảm an toàn
thông tin, đồng thời cảnh báo kịp thời khi
có thông tin về nguy cơ tấn công mạng
liên quan đến địa chỉ IP/Tên miền của
các cơ quan đang công khai trên Internet;
triển khai mạng truyền số liệu chuyên
dùng của các cơ quan Nhà nước trên
địa bàn tỉnh Điện Biên để việc kết nối,
liên thông văn bản điện tử, hệ thống hội
nghị truyền hình và các phần mềm dùng
chung của tỉnh được thông suốt, kịp thời,
chính xác và bảo đảm an toàn, an ninh
thông tin cho hệ thống; phục vụ công tác
lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các
cơ quan hành chính Nhà nước trên địa
bàn tỉnh.
Ngoài những vấn đề nêu trên thì Luật
An ninh mạng số 24/2018/QH14 đã chính
thức được Quốc hội thông qua ngày
12/6/2018 với 7 chương và 43 điều với
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những điểm mới và nổi bật như: Nghiêm
cấm thông tin sai sự thật gây hoang
mang trên mạng; doanh nghiệp nước
ngoài phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại
Việt Nam; ngừng cung cấp dịch vụ mạng
khi có yêu cầu của cơ quan chức năng;
doanh nghiệp phải cung cấp thông tin
người dùng để phục vụ điều tra; thông
tin vi phạm trên mạng bị xóa bỏ trong
vòng 24 giờ; bảo vệ trẻ em trên không
gian mạng; "nghe lén" các cuộc đàm
thoại được coi là hành vi gián điệp mạng;

khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia
phổ biến kiến thức an ninh mạng. Do đó,
cần nâng cao, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền cho toàn thể CBCC, VC và nhân
dân về những điểm mới này với mục đích
quản lý tốt hơn, an toàn hơn chứ không
hạn chế quyền tự do trên mạng của
người dùng hoặc hạn chế sự phát triển
của doanh nghiệp như những thông tin
sai sự thật đang bị những kẻ xấu tuyên
truyền gần đây./.

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LẤY SỰ HÀI...

và trang cổng thông tin điện tử của các
cơ quan, đơn vị; 100% TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của cấp tỉnh được thực
hiện theo cơ chế “một cửa”; từ 25 - 30%
TTHC được giải quyết theo hình thức liên
thông cùng cấp; trên 30 TTHC được giải
quyết theo hình thức liên thông giữa các
cấp chính quyền...

Tiếp theo trang 8)

TTHC. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên
1.500 TTHC; trong đó hơn 700 dịch vụ
công trực tuyến được cung cấp trên cổng
trang thông tin của cơ quan nhà nước. Hệ
thống một cửa điện tử đã đã được đầu tư
xây dựng với 12 cơ quan triển khai (Văn
phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế,
9/10 UBND cấp huyện. Qua đó đã mang
lại hiệu quả trong công tác CCHC, giảm
thiểu thời gian xử lý công việc cho cán bộ
tiếp nhận và thụ lý, thống kê và quản lý hồ
sơ, tăng tính công khai, minh bạch trong
giải quyết các TTHC; đồng thời cung cấp
các công cụ giúp người dân có thể dễ
dàng tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ
qua hệ thống mã vạch đặt tại bộ phận
“một cửa”. Trong năm 2018, tỉnh đặt mục
tiêu 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định
tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. 100%
số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại
3 cấp chính quyền của tỉnh được công
khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh
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Nhằm theo dõi, đánh giá thực chất,
khách quan, công bằng kết quả thực hiện
công tác CCHC hàng năm, đẩy mạnh
công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị,
địa phương, góp phần đẩy mạnh CCHC
của tỉnh; cuối tháng 7 vừa qua UBND
tỉnh đã phê duyệt Đề án xác định chỉ số
CCHC của các sở, ban, ngành; UBND
các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.
Theo đó, đề án sẽ xác định mức độ quan
trọng, ưu tiên của từng lĩnh vực, tiêu chí,
tiêu chí thành phần để chấm điểm đánh
giá, khuyến khích nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác CCHC trên từng lĩnh
vực, tiêu chí; lấy sự hài lòng của người
dân, doanh nghiệp là thước đo CCHC
cũng như nâng cao tinh thần, trách nhiệm
của cán bộ, công chức, viên chức trong
quá trình thực thi nhiệm vụ./.

Số 02/2018

T

rong những năm
qua, với chính
sách mở cửa

thị trường, tạo điều kiện
thuận lợi cho các doanh
nghiệp phát triển; trong
đó thị trường viễn thông di
động đã có sự tăng trưởng
mạnh mẽ. Hiện tại trên địa
bàn tỉnh Điên Biên có 04

trên 90% (hơn 480.000
thuê bao). Tuy nhiên hoạt
động quản lý, phát triển
các thuê bao di động
vẫn còn nhiều bất cập.

nữa công tác quản lý thuê

Hiện nay, do việc cạnh
tranh ngày càng gay gắt
của thị trường viễn thông
di động nên các doanh
nghiệp viễn thông trên địa
bàn tỉnh vẫn chạy theo kế

điểm sửa đổi, bổ sung

bao di động trả trước, ngày
24/4/2017 Chính phủ ban
hành Nghị định số 49/2017/
NĐ-CP đã đưa ra nhiều
một số quy định về quản
lý thuê bao di động. Theo
đó Nghị định quy định rất
rõ trách nhiệm của người

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 Bài: Kiều Hòa

V

ới việc mua được sim kích hoạt sẵn ở những đại lý bán lẻ thuê bao di
động trả trước quá dễ dàng và lợi dụng mạng viễn thông di động để
lừa đảo, phát tán tin nhắn rác phục vụ những mục đích xấu đang diễn ra một
cách tinh vi, thường xuyên. Đã đến lúc cần có những giải pháp chặt chẽ hiệu
quả hơn để thị trường viễn thông di động hoạt động trong sạch, lành mạnh.

doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực viễn thông di
động (VNPT Điện Biên, Viettel Điện Biên, Mobifone
tỉnh Điện Biên, Trung tâm
thông tin di động Vietnam
Mobile) cung cấp dịch vụ
cho hơn 530.000 thuê bao
di động, đạt mật độ 95 thuê
bao/100 dân, trong đó thuê
bao di động trả trước chiếm

Số 02/2018

hoạch, phát triển số lượng
thuê bao, chưa thực sự
chú trọng đến việc quản
lý thuê bao di động, nhất
là tính chính xác của thuê
bao di động trả trước. Bên
cạnh đó các quy định mới
khi đi vào thực tiễn cũng
phát sinh một số vấn đề
chưa sát với thực tế. Với
quyết tâm tăng cường hơn

sử dụng dịch vụ và doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ,
đồng thời tăng nặng mức
xử phạt hành chính đối
với doanh nghiệp, cụ thể:
Người sử dụng phải
chịu trách nhiệm trước
pháp luật về việc sử dụng
số thuê bao đã được cung
cấp; thực hiện việc giao
kết lại hợp đồng theo mẫu,
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Nhân viên VNPT Điện Biên thực hiện bổ sung, cập nhập thông tin khách hàng
theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP.
Ảnh: Trọng Nghĩa

điều kiện giao dịch chung
sử dụng số thuê bao với
doanh nghiệp viễn thông
theo đúng các quy định
của pháp luật khi chuyển
quyền sử dụng số thuê
bao. Tự kiểm tra thông tin
thuê bao của mình trên
trang thông tin điện tử
của doanh nghiệp hoặc
nhắn tin TTTB gửi 1414;
Có trách nhiệm cập nhật
lại thông tin thuê bao khi
phát hiện thông tin thuê
bao của mình không đúng
hoặc khi nhận được thông
báo của doanh nghiệp viễn
thông về thông tin thuê
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bao không đúng quy định.
Phạt doanh nghiệp lên
đến 1.000.000 đồng trên
mỗi số thuê bao đối với
việc cung cấp dịch vụ cho
chủ thuê bao có thông tin
thuê bao không đúng quy
định. Ngoài phạt doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ,
còn có thể phạt cả Người
đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp viễn
thông di động đối với các
sai phạm lớn (mức phạt
lên tới 100.000.000 đồng);
với mỗi điểm cung cấp
dịch vụ viễn thông không
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tuân thủ đúng quy định
khi thực hiện giao kết hợp
đồng theo mẫu, điều kiện
giao dịch chung mức phạt
đến 30.000.000 đồng; phạt
tiền tổ chức, cá nhân đến
40.000.000 đồng khi bán,
lưu thông SIM thuê bao
đã nhập sẵn thông tin thuê
bao, kích hoạt sẵn dịch vụ;
bán SIM thuê bao di động
khi không được doanh
nghiệp viễn thông di động
ký hợp đồng ủy quyền; phạt
tiền từ 80.000.000 đồng
đến 100.000.000 đồng đối
với hành vi cung cấp hoặc
sử dụng ứng dụng công

Số 02/2018

nghệ thông tin để giả mạo
thông tin, ảnh chụp giấy tờ
của cá nhân, tổ chức, ảnh
chụp người trực tiếp đến
giao kết hợp đồng để thực
hiện việc giao kết hợp đồng
theo mẫu, điều kiện giao
dịch chung cung cấp và sử
dụng dịch vụ viễn thông.
Để các quy định mới
đi vào thực tế cuộc sống
và giúp các doanh nghiệp
viễn thông thuận lợi trong
triển khai, người dân dễ
dàng thực hiện, Sở Thông
tin và Truyền thông đã ban
hành nhiều văn bản hướng
dẫn các doanh nghiệp viễn
thông di động và cơ quan,
đơn vị liên quan thực hiện
các quy định mới; tổ chức
thanh, kiểm tra việc chấp
hành quy định của pháp
luật về quản lý thuê bao
di động trả trước trên địa
bàn tỉnh, tiến hành kiểm tra
tại doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ viễn thông di động
và các điểm cung cấp dịch
vụ viễn thông trên địa bàn
tỉnh. Qua quá trình thanh,
kiểm tra cho thấy: Các
doanh nghiệp viễn thông
đã xây dựng quy trình nội
bộ để phục vụ công tác
rà soát; kiểm tra thông tin
thuê bao trong cơ sở dữ

Số 02/2018

liệu, tổ chức triển khai các
quy định mới đến các chủ
thuê bao bằng nhiều hình
thức như: Thông báo trên
thông tin đại chúng, nhắn
tin, đến gặp trực tiếp các
chủ thuê bao có thông tin
chưa đầy đủ đề nghị đến
các điểm cung cấp dịch
vụ viễn thông để đăng ký
lại thông tin đúng theo quy
định; chấm dứt hợp đồng
đối với thuê bao có thông
tin không chính xác và
không thực hiện lại việc
đăng ký thông tin; đăng tải
trên trang thông tin điện
tử các điểm cung cấp dịch
vụ viễn thông của doanh
nghiệp để thuận lợi cho
việc đến giao kết hợp đồng
của người sử dụng dịch vụ.
Tuy nhiên, còn nhiều
số thuê bao có thông tin
không đúng với người
thực tế đang sử dụng;
doanh nghiệp chưa thực
hiện đầy đủ việc kiểm tra,
giám sát để đảm bảo các
số thuê bao thứ tư trở lên
thực hiện giao kết hợp
đồng theo mẫu có thông
tin đúng theo quy định.
Loại hình thuê bao trả
trước đã nhận được nhiều
ưu đãi từ nhà mạng, việc
siết chặt hơn các quy định

về khuyến mại nhằm mục
đích bảo đảm cạnh tranh
lành mạnh trên thị trường
dịch vụ viễn thông di động,
đảm bảo an toàn, an ninh
xã hội cũng như quyền lợi
và thúc đẩy phát triển thuê
bao trả sau, hạn chế cuộc
gọi rác, tin nhắn rác. Để
tăng cường công tác quản
lý nhà nước đối với dịch vụ
thuê bao di động trả trước
trên địa bàn tỉnh, thời gian
tới, Sở Thông tin và Truyền
thông phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan tiếp
tục tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát doanh
nghiệp viễn thông di động
và các điểm cung cấp dịch
vụ viễn thông công cộng,
nghiêm túc xử lý các sai
phạm để đảm bảo việc
đăng ký thông tin thuê bao
thực hiện theo đúng quy
định. Chỉ đạo các doanh
nghiệp viễn thông di động
cần có phương án, giải
pháp mạnh để thực hiện rà
soát, khắc phục các thuê
bao không đúng quy định.
Đồng thời tiếp tục nghiên
cứu, tham mưu cho Bộ
Thông tin và Truyền thông,
UBND tỉnh các quy định,
chính sách về quản lý thuê
bao di động hiệu quả./.
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TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA,
ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT
CẢNH, DI CƯ TỰ DO
 Bài, ảnh: Trường Long

T

hời gian qua, tình hình công dân trên địa bàn
tỉnh xuất cảnh, di cư trái phép ra nước ngoài,
lao động bất hợp pháp, không được nước ngoài cho
cư trú, trao trả về Việt Nam có những diễn biến phức
tạp. Những vi phạm trên đã gây ảnh hưởng đến quan
hệ đối ngoại và công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn
tỉnh Điện Biên. Trước tình trạng trên, Công an tỉnh
Điện Biên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm
phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người
Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao
động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài
trong thời gian tới.

T

heo số liệu thống
kê của Công an
tỉnh Điện Biên,
trong 6 tháng đầu năm
2018 toàn tỉnh đã có 628
trường hợp xuất cảnh trái
phép, trong đó có 159
trường hợp bị An ninh
Lào và Công an Trung
Quốc bắt giữ. Tập trung
vào địa bàn các huyện
Tuần Giáo, Mường Ảng,
Điện Biên Đông và huyện
Điện Biên. Qua xác minh,
tiếp nhận cho thấy các
trường hợp trên chủ yếu
xuất cảnh trái phép ra
nước ngoài với mục đích
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lao động, làm thuê. Một
số trường hợp xuất cảnh
đúng quy định nhưng

cư trú quá thời hạn cho
phép, vi phạm pháp luật
nước sở tại do đó bị bắt
giữ, trao trả về Việt Nam.
Trước tình hình đó,
Công an tỉnh Điện Biên
đã chỉ đạo các phòng
nghiệp vụ Công an tỉnh;
Công an các huyện, thị xã,
thành phố phối hợp với
các sở, ban, ngành tỉnh,
cấp ủy, chính quyền địa
phương tăng cường công

Một số hộ dân di cư tự do được lực lượng chức huyện Nậm
Pồ kịp thời phát hiện ngăn chặn.
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Số 02/2018

tác tuyên truyền. Trong
đó tập trung tuyên truyền
các quy định của pháp
luật về xuất, nhập cảnh,
xuất khẩu lao động; chính
sách, các quy định và thực
tiễn vấn đề phòng ngừa,
đấu tranh, ngăn chặn, xử
lý công dân Việt Nam xuất
cảnh, di cư trái phép, cư
trú và lao động bất hợp
pháp, vi phạm pháp luật
ở nước ngoài; tác hại của
việc di cư, xuất cảnh trái
phép, nguy cơ, rủi ro khi
cư trú, lao động trái phép
tại nước ngoài và phương
thức, thủ đoạn hoạt động
của các đối tượng tổ chức
đưa người đi nước ngoài

xuất cảnh trái phép, trốn
ở lại nước ngoài, các đối
tượng mua bán người...
Đi đôi với công tác
tuyên truyền, Công an tỉnh
Điện Biên tiếp tục triển
khai đồng bộ các biện
pháp nghiệp vụ nhằm
nắm chắc tình hình, chủ
động phòng ngừa, phát
hiện, ngăn chặn hoạt động
xuất, nhập cảnh, di cư trái
phép. Tập trung thực hiện
hiệu quả và hoàn thiện
công tác điều tra cơ bản
tại các địa bàn đối biên,
khu vực cửa khẩu, các
tuyến đường mòn tiểu
ngạch thường xuyên diễn

ra tình trạng xuất, nhập
cảnh trái phép... kịp thời
phát hiện các âm mưu,
hoạt động của các thế lực
thù địch, phản động móc
nối, lôi kéo, xúi giục nhân
dân trên địa bàn trốn ra
nước ngoài hoặc các hoạt
động xâm phạm an ninh
quốc gia.
Để làm được điều đó,
các đơn vị nghiệp vụ thuộc
Công an tỉnh đã chủ động
nắm tình hình, nghiên cứu,
khảo sát tình hình công
dân Việt Nam tại các nước
và các quy định, pháp luật,
chính sách có liên quan để
kịp thời báo cáo, đề xuất

Các lực lượng chức năng huyện Mường Chà đến các gia đình tuyên truyền phổ biến
cho hộ gia đình không di cư tự do xuất cảnh trái phép.

Số 02/2018
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với lãnh đạo Bộ Công an,
lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND
tỉnh chỉ đạo triển khai các
giải pháp ngăn chặn tình
trạng xuất, nhập cảnh,
cư trú trái phép, vi phạm
pháp luật của nước sở
tại. Đồng thời tăng cường
CBCS xuống cơ sở, xác
định các tuyến, địa bàn,
đối tượng trọng điểm cần
tập trung đấu tranh, lập kế
hoạch điều tra, xác minh,
xác lập các chuyên án đấu
tranh, triệt phá các đối
tượng, đường dây mua
bán người, tổ chức người
khác trốn đi nước ngoài...
Bên cạnh đó, lực lượng
Công an từ tỉnh đến cơ sở
tăng cường công tác đăng
ký và quản lý cư trú; cấp,
quản lý CMND, căn cước
công dân bảo đảm xét
duyệt chặt chẽ, đúng quy
trình, thủ tục. Tiếp tục đẩy
mạnh công tác cải cách
thủ tục hành chính, thực
hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông, rút ngắn
thời gian để tạo thuận lợi
cho các tổ chức, cá nhân
đến làm thủ tục xuất, nhập
cảnh. Thường xuyên phối
hợp với các lực lượng
chức năng trong công tác
bảo vệ ANTT tại khu vực
biên giới, nhất là tăng
cường công tác tuần tra,
xử lý tình trạng xuất cảnh
trái phép. Duy trì quan
hệ đối ngoại và hợp tác
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quốc tế về ANTT với An
ninh các tỉnh Bắc Lào và
Công an tỉnh Vân Nam,
Trung Quốc, nhất là công
tác phối hợp điều tra, xác
minh, xử lý tội phạm; trao
trả, tiếp nhận các trường
hợp xuất, nhập cảnh trái
phép.
Đại tá Lê Công Bính Phó Giám đốc Công an
tỉnh cho biết: “Qua công
tác xác minh, làm rõ các
trường hợp được các lực
lượng chức năng của Lào,
Trung Quốc trao trả thì hầu
hết các trường hợp di cư
tự do, xuất cảnh lao động,
làm thuê trái phép xuất
phát chủ yếu từ nguyên
nhân do hoàn cảnh gia
đình khó khăn, kinh tế
chậm phát triển. Do nghèo
đói, lại không có công ăn
việc làm ổn định, nhận
thức về pháp luật còn hạn
chế nên những trường
hợp này dễ dàng bị các
đối tượng lợi dụng lôi kéo,
dụ dỗ. Không chỉ làm thuê,
lao động bất hợp pháp mà
đã có nhiều người, trong
đó chủ yếu là phụ nữ, trẻ
em là nạn nhân của tội
phạm mua bán người, từ
đó gây không ít khó khăn
cho lực lượng Công an khi
đấu tranh với các loại tội
phạm”.
Có thể thấy một trong
những nguyên nhân chủ
yếu của tình trạng trên là
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do người dân thiếu việc
làm, không có thu nhập ổn
định, nghe các đối tượng
tuyên truyền, lừa gạt bên
kia biên giới việc làm ổn
định, lương cao nên tin
theo, xuất cảnh trái phép
để tìm kiếm cơ hội đổi
đời. Vậy nên để công tác
phòng ngừa, đấu tranh,
ngăn chặn tình trạng di
cư tự do, xuất cảnh lao
động, làm thuê trái phép
và phòng ngừa hiệu quả
với các loại tội phạm một
cách hiệu quả, bên cạnh
công tác nghiệp vụ của lực
lượng Công an thì cần thiết
hơn cả vẫn là việc triển
khai, thực hiện có hiệu
quả các chương trình, dự
án phát triển kinh tế - xã
hội, các đề án phát triển
nguồn nhân lực, hướng
nghiệp, đào tạo nghề, các
mục tiêu giải quyết việc
làm, tăng thu nhập cho
người lao động, giảm thất
nghiệp, nhất là tại các nơi
vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.
Có như vậy mới góp phần
nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của nhân
dân; khuyến khích nhân
dân thoát nghèo, vươn lên
làm giàu chính đáng, yên
tâm lao động, sản xuất tại
địa phương; hạn chế được
tình trạng di cư tự do, xuất
cảnh trái phép trên địa bàn
trong thời gian tới./.

Số 02/2018

ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG MÙA MƯA,
LŨ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 Bài, ảnh: Vũ Cảnh

Năm 2018 tình hình thời tiết khí hậu diễn biến hết sức phức tạp. Tính
từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn
kéo dài nhiều ngày đã gây ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất trên hầu hết các
huyện thị. Riêng các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Tuần Giáo và Mường Lay
và một số xã thuộc các huyện Điện Biên Đông, Điện Biên bị chia cắt cô lập
địa bàn nhiều ngày.

Đ

ể chủ động phòng, chống lụt
bão, tìm kiếm cứu nạn nhằm
hạn chế thấp nhất thiệt hại về
người và tài sản do mùa mưa lũ, thiên tai
có thể xẩy ra trên địa bàn tỉnh. Sở TT&TT
đã triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số
03/CT-UBND, ngày 5/4/2018 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc phòng chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
Điện Biên năm 2018. Đồng thời, ban
hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
các doanh nghiệp thuộc ngành Thông tin
và Truyền thông đảm bảo an toàn thông
tin liên lạc trong mùa mưa lũ hàng năm,
trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ
chính như: Yêu cầu các doanh nghiệp
bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh
tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng
chống lụt bão của các đơn vị theo đúng
nhiệm vụ được phân công; xây dựng, tổ
chức triển khai các phương án bảo đảm
an toàn thông tin liên lạc thông suốt trong
mọi tình huống; nâng cao trách nhiệm,
đảm bảo an toàn khi tổ chức ứng cứu

Số 02/2018

thông tin và khôi phục lại mạng lưới bưu
chính, viễn thông tại các khu vực vùng
sâu, vùng xa và khu vực có nguy cơ cao
về lũ quét, sạt lở đất; tăng cường mạng
lưới thông tin liên lạc tại các khu vực có
hồ, đập; chuẩn bị phương án sẵn sàng
các thiết bị dự phòng cho việc đảm bảo
thông tin liên lạc phục vụ công tác của
các lực lượng tham gia bảo vệ, cứu hộ
các hồ, đập nước; duy trì chế độ trực
lãnh đạo, trực chỉ huy PCLB và trực ứng
cứu khẩn cấp thông tin, theo dõi chặt
chẽ diễn biến mưa, lũ; chuẩn bị đầy đủ
về số lượng, chủng loại thiết bị truyền
dẫn, nguồn điện, thiết bị Mini inmarsat,
vô tuyến sóng ngắn sẵn sàng ứng cứu
thông tin liên lạc; thực hiện tốt công tác
kiểm tra tiếp đất, chống sét cho các nhà
trạm viễn thông, cột anten, củng cố mạng
ngoại vi; thực hiện tốt phương án "Bốn tại
chỗ" (Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ;
Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại
chỗ). Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban
ngành theo phương án PCLB của UBND
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Đất, đá tràn ngập điểm BĐVH xã Chà Nưa - Huyện Nậm Pồ sau đợt mưa lũ
đầu tháng 9/2018.

tỉnh Điện Biên thực hiện tốt công tác xử
lý tại chỗ. Báo cáo UBND tỉnh, Bộ TT&TT
khi có yêu cầu về tình hình mạng bưu
chính, viễn thông và việc đảm bảo thông
tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều
hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của các doanh nghiệp
bưu chính viễn thông, trong đợt mưa
lũ những tháng đầu năm 2018 vừa qua
thiệt hại về bưu chính ước tính là 218
triệu đồng, thiệt hại về viễn thông trên 1
tỷ đồng.
Để đảm bảo thông tin liên lạc, chủ động
ứng phó với thiên tai trong thời gian tới,
Sở TT&TT tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy
Phòng chống lụt bão, xây dựng phương
án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc
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phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão,
thiên tai; chỉ đạo các doanh nghiệp đảm
bảo an toàn thông tin liên lạc thông suốt
trong mọi tình huống, nâng cao trách
nhiệm trong việc tổ chức ứng cứu thông
tin và khôi phục lại mạng lưới bưu chính,
viễn thông; có phương án sẵn sàng các
phương tiện thông tin cơ động, các thiết
bị dự phòng cho việc đảm bảo thông tin
liên lạc phục vụ công tác của các lực
lượng tham gia bảo vệ, cứu hộ các hồ,
đập nước. Chủ động phối hợp với Ban
Chỉ huy phòng chống lụt, bão các Sở,
ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm
giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
góp phần phát triển kinh tế - xã hội đảm
bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn
tỉnh Điện Biên./.

Số 02/2018

ÐẢNG BỘ HUYỆN ÐIỆN BIÊN:

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC
CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
 Bài, ảnh: Phương Linh

T

hời gian qua, Ðảng bộ huyện
Ðiện Biên luôn xác định giáo
dục chính trị, tư tưởng là
nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây
dựng Ðảng, phòng chống suy thoái
về tư tưởng, đạo đức lối sống trong
cán bộ, đảng viên; khắc phục và ngăn
chặn những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Ông Lương Văn Bình, Phó ban Tuyên
giáo Huyện ủy Ðiện Biên, cho biết: Nhằm
nâng cao chất lượng công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng cho hơn 6.000 đảng
viên sinh hoạt tại 69 cơ sở đảng, Ban
Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy
xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng
dẫn các cơ sở tổ chức quán triệt, triển
khai học tập, thực hiện Nghị quyết Ðại
hội XII của Ðảng và nghị quyết đại hội
đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến
toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân
trong toàn huyện. Ban đã tham mưu Ban
Thường vụ Huyện ủy xây dựng, triển khai
kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn
trong năm; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức,
cơ sở đảng cụ thể hóa công tác tuyên
truyền thành từng đợt, từng tháng, từng
quý... Trong đó chú trọng tăng cường sự

Số 02/2018

lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Ðảng,
chính quyền, vai trò của MTTQ và các
đoàn thể chính trị - xã hội đối với công
tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên
truyền miệng, nâng cao chất lượng hoạt
động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên
truyền viên. Thường xuyên củng cố, kiện
toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng từ huyện
đến cơ sở… Các cơ quan, đơn vị duy trì
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,
thường xuyên nắm chắc diễn biến tư
tưởng của cán bộ, đảng viên; gắn công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công
tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật
trong Ðảng; chú trọng xây dựng chuẩn
mực đạo đức nghề nghiệp. Các đồng chí
trong cấp ủy các cấp chủ động nắm bắt
tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng
của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát
hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc
trong tư tưởng; đưa nội dung công tác
giáo dục chính trị tư tưởng vào các buổi
sinh hoạt hàng tháng. Gần đây nhất, sau
khi tiếp thu, quán triệt Nghị quyết Trung
ương 7 (khóa XII) từ cấp trên, Huyện ủy
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Cán bộ đảng viên huyện Điện Biên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật
của Đảng và Nhà nước đến nhân dân.

đã tổ chức quán triệt nội dung các nghị
quyết tới 25/25 xã trên địa bàn. Mỗi cán
bộ, đảng viên sau khi được quán triệt,
học tập sẽ nghiên cứu, gắn với công
việc, trách nhiệm của mình, từ đó phấn
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ quan
trọng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm
Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với
các cơ quan, đơn vị mở 60 lớp, với hơn
3.000 học viên; phối hợp với Phòng Giáo
dục và Ðào tạo huyện tổ chức 1 lớp bồi
dưỡng chính trị hè cho toàn thể cán bộ,
giáo viên tham gia học tập. Ðội ngũ báo
cáo viên từ huyện đến xã thường xuyên
được bồi dưỡng, củng cố về số lượng và
chất lượng, nhằm tăng cường đưa thông
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tin về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn,
ổn định tình hình.
Thường xuyên quan tâm giáo dục
chính trị, tư tưởng nên cơ bản cán bộ,
đảng viên trong toàn huyện nêu cao tính
tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản
thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng
cao ý thức cách mạng, không có những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Nhờ đó, các nhiệm vụ chính trị được
giao đều hoàn thành tốt; những vấn đề
bức xúc được người dân quan tâm như:
Quản lý đất đai; vệ sinh môi trường; thực
hiện các chế độ chính sách đối với người
có công, gia đình chính sách, hộ nghèo...
đã được các cấp ủy Ðảng, chính quyền
địa phương giải quyết kịp thời, góp phần
xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững
mạnh./.

Số 02/2018

BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐIỆN TỬ:

Khoâng ngöøng ñoåi môùi
vaø tröôûng thaønh

T

hành lập từ tháng 2/2004, Báo
Điện Biên Phủ điện tử - một ấn
phẩm của Báo Điện Biên Phủ,
cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng
Cộng sản Việt Nam tỉnh Điện Biên, tiếng
nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã luôn
đồng hành cùng công cuộc đổi mới của
tỉnh và có những bước trưởng thành
nhanh chóng về mọi mặt; qua đó đã kịp
thời cung cấp những thông tin thời sự,
các vấn đề xã hội một cách chính xác đến
với độc giả.
Ngày mới thành lập, Báo Điện Biên
Phủ điện tử chỉ là một trang thông tin
đơn giản, trang website vẫn còn mới mẻ
và lạ lẫm với nhiều người. Vì vậy, lượng
độc giả theo dõi, truy cập trang thông
tin điện tử Báo Điện Biên Phủ lúc bấy
giờ còn rất hạn chế, mỗi tháng chỉ có vài
trăm lượt truy cập. Trước nhu cầu thông
tin của bạn đọc và yêu cầu ngày càng
cao của loại hình báo mạng, đầu năm
2007, Ban Biên tập Báo Điện Biên Phủ
đã quyết định tách bộ phận báo điện tử
(trực thuộc phòng Biên tập) thành phòng
Báo điện tử hoạt động độc lập; đồng
thời mở thêm chuyên mục Truyền hình
internet. Khi mới chia tách mặc dù còn
nhiều khó khăn song được sự quan tâm,
chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy, Ban Biên
tập Báo Điện Biên Phủ; và nhất là sự nỗ

Số 02/2018

 Bài, ảnh: Phạm Quang

lực, cố gắng vượt khó, tìm tòi, học hỏi
của các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, kỹ
thuật viên phòng nên Báo điện tử đã có
nhiều đổi mới với giao diện, hình thức
bắt mắt, hấp dẫn, thuận tiện cho việc truy
cập; các chuyên mục được bố trí hợp lý,
rõ ràng, dễ xem. Lượng tin, bài, ảnh và
mục truyền hình internet liên tục được
cập nhật thường xuyên để kịp thời đáp
ứng nhu cầu thông tin của độc giả.
Xác định được rằng nhu cầu tìm hiểu
thông tin của bạn đọc ngày càng cao; các
phương tiện theo dõi thông tin ngày càng
đa dạng và phong phú; các sản phẩm
công nghệ, như: Điện thoại di động thông
minh (smartphone), máy tính bảng… có
thể xem và theo dõi thông tin ở khắp mọi
nơi, mọi thời điểm nên Chi ủy, Ban Biên
tập Báo Điện Biên Phủ luôn có những
định hướng, chỉ đạo Phòng Báo điện tử
nghiên cứu để nâng cao chất lượng nội
dung và đổi mới hình thức báo điện tử
sao cho phù hợp với tình hình thực tế,
đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của
bạn đọc. Để phát triển báo Điện Biên Phủ
điện tử, đầu năm 2016, Ban biên tập Báo
Điện Biên Phủ đã đổi mới hình thức báo
điện tử và chính thức đưa vào hoạt động
giao diện mới. Với giao diện mới này, bạn
đọc có thể truy cập nhanh hơn, theo dõi
thông tin, xem mục truyền hình internet
dễ dàng hơn trên smartphone, máy tính
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Phóng viên phòng Báo Điện Biên Phủ điện tử tác nghiệp tại cơ sở.

bảng…; các chuyên mục được bố trí hợp
lý, việc tìm kiếm và tra cứu thông tin thuận
tiện; công tác quản trị, cập nhật thông tin
lên báo được rút ngắn nhiều công đoạn
so với giao diện cũ, giúp tăng hiệu quả
công việc và tính thời sự của thông tin…
Để có những tác phẩm hay, chất
lượng, phản ánh được hơi thở của cuộc
sống, đội ngũ những người làm báo điện
tử đã không ngừng tìm tòi, học hỏi để
nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và đã
có bước trưởng thành nhanh chóng. Mặc
dù nhân lực của phòng có những lúc biến
động, nhưng mọi người luôn đoàn kết,
giúp đỡ nhau, tiếp cận nhanh với công
việc, làm việc chuyên nghiệp hơn, hiệu
quả hơn. Các tin tức, sự kiện mang tính
thời sự đều được cập nhật kịp thời, liên
tục hàng ngày, hàng giờ. Qua đó, góp
phần đưa Báo Điện Biên Phủ điện tử trở
thành một trong những kênh thông tin
chủ yếu giới thiệu thông tin về mảnh đất,
con người Điện Biên tới bạn đọc trong
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nước cũng như quốc tế với lượng thông
tin có tính đặc sắc, hấp dẫn. Đến nay,
Báo Điện Biên Phủ điện tử đã có trên 160
triệu lượt truy cập; trung bình mỗi ngày
có hàng chục nghìn lượt truy cập. Điều
đó đã khẳng định được sự quan tâm của
độc giả đối với các thông tin được đăng
tải trên Báo Điện Biên Phủ điện tử, cũng
như ấn phẩm báo điện tử của Báo Điện
Biên Phủ.
Trong thời gian tới, Báo Điện Biên
Phủ điện tử sẽ tiếp tục bám sát nhiệm
vụ chính trị, các kế hoạch tuyên truyền
và nâng cao chất lượng thông tin ở từng
chuyên mục để thông tin đi vào chiều sâu,
đa dạng và chuyên nghiệp hơn, nhất là
những thông tin phản ánh từ cơ sở... Từ
đó, giúp Báo Điện Biên Phủ điện tử trở
thành người bạn thân thiết, tin cậy, là nơi
đáp ứng nhanh nhất, chính xác nhất và
đầy đủ nhất thông tin cho mọi đối tượng
bạn đọc./.

Số 02/2018

Tạo thói quen đọc, tiếp cận
thông tin từ sách báo
 Bài, ảnh: Thùy Thùy

tuyên truyền được 2 sở phối
hợp tổ chức với nhiều hình
hực hiện công tác phối hợp trong việc tăng
thức phong phú, phù hợp
cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo
với điều kiện thực tế của địa
tại các điểm bưu điện - văn hóa xã (BĐVHX); thời gian
phương, như: Tuyên truyền
qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin
mặt đường, trên hệ thống
và Truyền thông đã tích cực triển khai và đạt được
truyền thanh cơ sở, thông
những kết quả quan trọng trong việc tạo thói quen
qua trưng bày triển lãm sách
đọc sách, hình thành văn hóa đọc trong nhân dân,
tại Ngày hội đọc sách… Từ
thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn
đó thu hút đông đảo người
trong việc tiếp cận các thông tin thông qua sách, báo,
dân tới sử dụng sách, báo
tài liệu; đặc biệt là đối với đồng bào vùng sâu, vùng
tại hệ thống thư viện, đặc
xa, biên giới. Đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu
biệt là các điểm BĐVHX,
phát triển các điểm bưu điện - văn hóa xã trở thành
từng bước hình thành văn
điểm cung cấp thông tin, văn hóa ở địa phương.
hóa đọc trong nhân dân,
đặc biệt là đồng bào vùng
ám sát các nội dung chương
sâu, vùng xa.
trình phối hợp công tác số 430/
Chú trọng xây dựng kho sách luân
CTr - BVHTTDL - BTTTT, ngày
chuyển, sau 5 năm thực hiện chương
4/2/2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và
trình phối hợp, đến thời điểm này kho sách
Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông;
luân chuyển của Thư viện tỉnh có hơn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở
13.000 cuốn sách các loại. Thư viện tỉnh
Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện
đã ký kết Chương trình phối hợp số 993/ luân chuyển sách, báo tới 19 điểm bưu
CTr - SVHTTDL - STTTT về việc thực điện - văn hóa xã với tổng số 3.357 bản
hiện chương trình phối hợp tăng cường sách. Bưu điện tỉnh phối hợp thực hiện
tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại luân chuyển miễn phí sách, báo đến các
các điểm BĐVHX giai đoạn 2013 - 2020. điểm BĐVHX. Tại mỗi điểm BĐVHX đều
Theo đó 2 Sở đã chỉ đạo, phối hợp với hệ bố trí giá bày sách và nhân viên phục vụ
thống thư viện công cộng, hệ thống bưu các dịch vụ của bưu điện; đồng thời kiêm
điện tỉnh, các điểm BĐVHX triển khai thực nhiệm công tác phục vụ bạn đọc. Phối
hiện hiệu quả các nội dung phối hợp tại hợp trao tặng 1.094 bản sách cho 19 điểm
19 điểm BĐVHX trên địa bàn. Công tác BĐVHX (trung bình mỗi xã 60 bản)…

T

B
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Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thư
viện, tủ sách điểm BĐVHX, hằng năm
vào dịp tổ chức Ngày hội đọc sách,
Thư viện tỉnh đã tổ chức vận động các
tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan,
đoàn thể ủng hộ sách, báo để xây dựng
nguồn sách tặng cho các điểm BĐVHX.
Hai ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Thông tin và Truyền thông cũng đã phối
hợp với Ban Quản lý Dự án nâng cao
khả năng sử dụng máy tính và truy nhập
internet công cộng tại Việt Nam (BMGF
- VN) tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng
cho cán bộ, nhân viên trong hệ thống
thư viện công cộng và các điểm BĐVHX
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn
đọc tại cơ sở. Bưu điện tỉnh cũng thường
xuyên phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức
tập huấn công tác thư viện cho cán bộ
các điểm BĐVHX; hướng dẫn bạn đọc

tra cứu thông tin trên mạng internet qua
hệ thống máy tính của Dự án “Nâng cao
khả năng sử dụng máy tính và truy nhập
internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ
Bill & Melinda Gates (Hoa Kỳ) tài trợ tại
một số điểm BĐVHX…
Nỗ lực thực hiện chương trình phối
hợp, số lượng sách luân chuyển bình
quân 150 đầu sách/điểm/lần đã góp phần
làm phong phú thêm vốn sách, báo hiện có
của các điểm BĐVHX, từ đó thu hút đông
đảo bạn đọc, góp phần nâng cao hiệu
quả hoạt động của điểm BĐVHX. Cùng
kết hợp với nhiều mô hình đọc sách khác,
phòng đọc sách của điểm BĐVHX đã góp
phần nâng cao tỷ lệ người đọc sách và sử
dụng thư viện trong toàn tỉnh.
Dù đạt được những kết quả tích cực,
song do Điện Biên là tỉnh có địa hình chia
cắt phức tạp nên việc luân
chuyển sách, báo đến các
điểm BĐVHX, đặc biệt là ở
vùng sâu, vùng xa, biên giới
còn nhiều khó khăn. Đời
sống của đồng bào các dân
tộc thiểu số, trình độ dân trí
không đồng đều ảnh hưởng
không nhỏ đến việc tuyên
truyền, vận động và xây
dựng phong trào đọc sách,
báo trong nhân dân. Do
hầu hết cán bộ ở các điểm
BĐVHX đều là kiêm nhiệm
chưa có nghiệp vụ thư viện,
hạn chế trong việc quản lý
sách luân chuyển và công
tác phục vụ bạn đọc; không
có chế độ phụ cấp, thu nhập
thấp nên chưa chuyên tâm
gắn bó với nghề. Kinh phí
Người dân tìm hiểu thông tin từ sách, báo tại Quầy sách lưu phục vụ bổ sung sách, báo
động (Trung tâm Phát hành sách tỉnh Điện Biên) tham gia
hàng năm của Thư viện
phiên chợ thương mại biên giới huyện Nậm Pồ năm 2018.
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(Xem tiếp trang 34)
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Sau một năm triển khai thực hiện chủ đề "Xây dựng Nông thôn mới ở các thôn,
bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững", tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Điện
Biên, trong đó Huổi Lèng - một xã vùng cao khó khăn của huyện Mường Chà đã có
những cách thức triển khai nội dung này một cách phù hợp và thiết thực. Huổi Lèng
đã xác định khâu đột phá trong thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới là
gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chương trình Xây dựng Nông thôn
mới gắn với giảm nghèo bền vững
ở Huổi Lèng

C

ách Trung tâm thị
trấn Mường Chà
chưa đầy 20km,
đường đến Huổi Lèng có
thể nói là tương đối thuận
tiện và dễ đi. Huổi Lèng
hiện đang là địa bàn sinh
sống của hơn 3.000 nhân
khẩu thuộc các dân tộc:
Mông, Hoa và dân tộc Kinh.
Huổi Lèng gồm có 7 bản
là: Huổi Lèng, Trung Dình,
Ma Lù Thàng, Ca Dí Nhè,
Nậm Chua và Huổi Toóng
1, 2. Tuy nhiên, chỉ đi từ
Trung tâm huyện Mường
Chà qua Huổi Lèng mới có
đường nhựa được trải đến
tận nơi còn để đến các thôn
bản khác thì địa hình lại
chủ yếu là núi cao, khe sâu
kết hợp với trình độ dân trí
không đồng đều, tập quán
sinh hoạt, sản xuất lạc hậu,
người dân còn tư tưởng
trông chờ nguồn vốn trợ
cấp của Nhà nước và chưa
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 Bài, ảnh: Lý Như Quỳnh

có ý thức tự vươn lên
thoát nghèo đang là những
yếu tố khiến nhiều năm liên
tục, Huổi Lèng luôn được
xác định là xã đặc biệt khó
khăn, kinh tế chậm phát
triển của huyện Mường
Chà, với tỉ lệ hộ nghèo
chiếm đến hơn 70%. Đây
cũng chính là thách thức
không nhỏ đối với cấp ủy,
chính quyền nơi đây trong
việc thực hiện Chương
trình xây dựng Nông thôn

mới gắn với công tác giảm
nghèo bền vững.
Trước kia, Huổi Lèng
từng được xem là vùng
trọng điểm nuôi thả cánh
kiến của tỉnh đó là dự án
nuôi thả cánh kiến do Lâm
trường Đặc sản Lai Châu
triển khai, thực hiện. Sau
khi Lâm trường Đặc sản
Lai Châu giải thể, toàn bộ
diện tích hơn 350 ha cây
cánh kiến của Huổi Lèng

Chi bộ bản Trung Dình, xã Huổi Lèng,huyện Mường Chà
tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ đề
xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại
các thôn, bản.
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được chia đều cho người dân trên địa bàn
bản Trung Dình cùng 3 bản khác là Huổi
Toóng 1,2 và Huổi Lèng chăm sóc, song
diện tích cánh kiến chủ yếu vẫn là ở bản
Trung Dình. Với cương vị là Bí thư Chi
bộ bản Trung Dình, ngay sau khi được
tiếp cận chủ đề xây dựng nông thôn mới
tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm
nghèo bền vững ông Hạng Pàng Chứ đã
triển khai đầy đủ nội dung của Chương
trình tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ,
đồng thời tuyên truyền, phổ biến tới 100%
bà con dân bản thông qua các cuộc họp
Chi bộ, họp bản để bà con đồng thuận
thực hiện.
Bản Trung Dình hiện có 110 hộ, với
hơn 600 nhân khẩu, song chỉ có khoảng
40% hộ nghèo. Thành quả ấy là do trên
địa bàn Trung Dình tiếp tục duy trì chăm
sóc gần 300 ha diện tích trồng cánh kiến
đem lại thu nhập không hề nhỏ cho các
hộ dân trong bản. Ngoài nuôi trồng cánh
kiến, trong phát triển kinh tế, bà con dân
bản Trung Dình còn thực hiện chuyển đổi
cơ cấu sang trồng cây dứa, cây chuối để
tăng thu nhập thay vì trồng đậu tương và
lạc như trước, kết hợp chăn nuôi gia súc,
gia cầm từng nên kinh tế có phần phát
triển hơn trước rất nhiều. Bên cạnh đó,
trong thời gian tới đây, Trung Dình còn là
địa bàn dự kiến sẽ được triển khai dự án
trồng các giống cây như: Na và Táo mèo
để bà con nhân dân tập trung xóa đói giảm
nghèo, tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Được biết, trong thời gian qua, không
chỉ có Trung Dình mà đối với các địa bàn
khác, Đảng ủy, UBND xã Huổi Lèng và
các cấp ủy, chi ủy cơ sở đều thực hiện
triển khai nội dung xây dựng Nông thôn
mới gắn với công tác giảm nghèo bền
vững đến từng cán bộ, đảng viên và nhân
dân các dân tộc trên địa bàn, đồng thời
thống nhất đưa nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xóa đói giảm nghèo làm mục tiêu phấn
đấu để đưa Chương trình xây dựng Nông
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thôn mới đi vào cuộc sống và trở nên thiết
thực hơn ở Huổi Lèng. Do đó, trước tiên
Đảng ủy xã Huổi Lèng đã quán triệt, triển
khai đến toàn thể đảng viên tại các Chi bộ
nâng cao ý thức, trách nhiệm, nêu gương
trong việc phát triển kinh tế tại chính hộ
gia đình mình, đồng thời vừa giúp đỡ và
vận động cộng đồng dân bản thực hiện
Chương trình. Đặc biệt, ngoài chỉ tiêu
đảng viên trong các bản không phải là hộ
nghèo, thì mỗi đảng viên cũng được phân
công tham gia giúp các hộ nghèo trong
bản phát triển, xây dựng các mô hình kinh
tế và vận động bà con đa dạng hóa ngành
nghề, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản
xuất... Mục tiêu phấn đấu của Huổi Lèng
trong năm 2018 là toàn xã sẽ có từ 10-12
hộ gia đình thoát nghèo bền vững, vươn
lên ổn định cuộc sống.
Có thể khẳng định, việc triển khai, lồng
ghép nội dung phát triển kinh tế, xóa đói
giảm nghèo trên địa bàn xã Huổi Lèng
trong thời gian qua đã mang lại những kết
quả thiết thực, đáng ghi nhận, góp phần
từng bước cải thiện đời sống nhân dân,
tạo chuyển biến trên các lĩnh vực kinh
tế - xã hội, giúp giảm tỉ lệ hộ nghèo. Tuy
nhiên, với điều kiện canh tác nông nghiệp
hạn chế, cơ sở hạ tầng tại các bản vùng
sâu, vùng xa trên địa bàn còn thấp kém
và chưa được đầu tư đúng mức, thì trong
thời gian tới Huổi Lèng vẫn rất cần sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước để hoàn
thiện các hạng mục công trình thiết yếu
phục vụ sản xuất, dân sinh nhằm đáp ứng
nhu cầu cấp thiết của người dân cũng như
tăng tỷ lệ đạt các tiêu chí quốc gia về xây
dựng Nông thôn mới, kết hợp tăng cường
hơn nữa nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản
xuất, cung cấp thêm các giống cây trồng,
vật nuôi phù hợp để người dân nâng cao
chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát
nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu
quả, thiết thực mục tiêu Chương trình xây
dựng Nông thôn mới trong giai đoạn hiện
nay./.
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ĐIỆN LỰC TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong sản xuất, kinh doanh

 Bài, ảnh: Quang Phạm

N

hằm thực hiện mục tiêu phát triển lưới điện thông minh, đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của người dân, Điện lực TP. Điện Biên Phủ đã đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh điện
năng. Nhờ vậy, chất lượng phục vụ khách hàng đã được nâng cao, góp phần quan
trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

T

hực hiện mục tiêu hiện đại hóa
hệ thống lưới điện thông minh,
Điện lực TP. Điện Biên Phủ đã
ứng dụng nhiều phần mềm, công nghệ
mới, trong đó phải kể đến việc lắp đặt
công tơ điện tử thông minh thay thế công
tơ cơ khí trên địa bàn nhằm góp phần
nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng
điện tiết kiệm và phát triển lưới điện
thông minh, đem lại tiện ích cho khách
hàng. Sau khi sử dụng công tơ điện tử,
bà Trần Thị Xuân, tổ dân phố 8, phường
Tân Thanh (TP. Điện Biên Phủ) cảm thấy
rất hài lòng về thiết bị mới này. Bà Xuân
bày tỏ: Từ khi lắp đặt công tơ điện tử,
bà nhận thấy công tơ điện tử có ưu điểm
vượt trội hơn công tơ cơ khí, việc đo đếm
sản lượng điện tiêu thụ chính xác hơn,
hạn chế sai sót, nhầm lẫn trong quá trình
ghi số điện. Ngoài ra, việc áp dụng khoa
học công nghệ của ngành Điện giúp tra
cứu sản lượng điện sử dụng hàng ngày
qua trang website của ngành, khiến bà
Xuân yên tâm hơn về tính minh bạch, tạo
niềm tin cho người sử dụng. Hiện nay,
sản lượng, số tiền thanh toán cũng được
thông báo qua hệ thống tin nhắn SMS
nên bà cũng có thể chủ động thanh toán
tiền điện thông qua tài khoản ngân hàng;
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tránh các trường hợp quên hay bận đi
công tác mà bỏ lỡ các kỳ ghi số điện hay
thanh toán tiền điện. Từ những tiện ích
đó giúp bà Xuân tiết kiệm được thời gian,
công sức và cảm thấy việc ngành Điện
ứng dụng công nghệ thông tin vào trong
quá trình kinh doanh tạo nhiều thuận lợi
cho khách hàng.
Ông Đặng Kim Ngoạn, Giám đốc Điện
lực TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Hiện nay,
Điện lực TP Điện Biên Phủ quản lý 180km
đường dây trung thế (22 – 35KV), 182
trạm biến thế phân phối và 300km đường
dây hạ thế; phục vụ hơn 26.000 khách
hàng thuộc các địa bàn TP Điện Biên
Phủ, 4 xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang,
Mường Phăng (huyện Điện Biên) và xã
Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông). Để phục
vụ khách hàng tốt nhất, đơn vị đã ứng
dụng nhiều công nghệ thông tin, như các
phần mềm: Quản lý khách hàng (CMIS
3.0); công nghệ RF thu thập số liệu đo
xa dành cho đồng hồ điện tử; nhắn tin
SMS… ; trong đó, nhiều tiện ích và giảm
được nhiều nhân công nhất là ứng dụng
công tơ điện tử có chức năng đo xa. Áp
dụng lắp công tơ điện tử đọc chỉ số từ
xa, công việc của người thợ điện giảm tải
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nhiều. Trước kia, mỗi lần đi ghi công tơ
của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn
phải đến từng hộ gia đình để ghi chép lại,
nhưng lắp công tơ điện tử đọc chỉ số từ
xa thì nhân viên trong đơn vị có thể ngồi
tại cơ quan để ghi chỉ số tiêu thụ cụ từng
hộ gia đình trên địa bàn quản lý, vừa đảm
bảo an toàn cho anh em công nhân mà
còn rút bớt nhân công trong việc ghi chỉ
số điện năng. Công tơ điện tử không chỉ
tiện ích cho khách hàng mà còn thuận
tiện cho việc quản lý, phát hiện lỗi hoạt
động của công tơ, nhất là ở vùng sâu,
vùng xa. So với công tơ cơ khí, công tơ
điện tử có độ chính xác cao, loại bỏ hoàn
toàn các sai sót, nhầm lẫn khách quan,
chủ quan do quá trình ghi và nhập số liệu
thủ công nên được khách hàng tin tưởng
và đánh giá cao. Hiện nay, 95% công tơ
trên địa bàn đơn vị quản lý là công tơ
điện tử, trong đó 100% công tơ trên địa

Công nhân Điện lực TP. Điện Biên Phủ tiến
hành kiểm tra công tơ điện tử trên địa bàn.
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bàn TP Điện Biên Phủ đã được thay thế
bằng công tơ điện tử. Dự kiến hết năm
2018, Điện lực TP Điện Biên Phủ sẽ áp
dụng 100% công tơ điện tử vào sử dụng
trên địa bàn quản lý, giúp nâng cao năng
lực phục vụ khách hàng và phát triển hệ
thống điện thông minh.
Do hệ thống lưới điện trải dài nên để
tránh tình trạng xảy ra sự cố, gây mất
điện cục bộ, diện rộng, Điện lực TP Điện
Biên Phủ đã ứng dụng hệ thống máy cắt
đóng lặp lại (RECLOSER) tại các đầu
tuyến. Hệ thống máy cắt đóng lặp lại sẽ
tự động cắt điện ở nhánh xảy ra sự cố,
mà không làm mất điện các nhánh khác
nên vẫn đảm bảo cung cấp điện cho các
khu vực còn lại. Còn đối với trường hợp
đóng lặp lại không thành công, nhân viên
có thể ở nhà điều khiển đóng cắt từ xa,
mà không cần đến vị trí xảy ra sự cố để
tiến hành thao tác đóng cắt điện thủ công.
Ngoài ra, trong các hoạt động của đơn vị
còn sử dụng nhiều phần mềm ứng dụng
để quản lý sản xuất, cũng như quá trình,
thao tác tại hiện trường của công nhân,
như: phần mềm kế toán, quản lý vật tư;
phần mềm quản lý sơ đồ lưới điện; phần
mềm Eoffice 3.0; phần mềm quản lý an
toàn lao động… phục vụ cho hoạt động
sản xuất điện năng.
Để ứng dụng các sản phẩm công nghệ
mới có nhiều tính năng ưu việt vào kinh
doanh và sản xuất điện năng, trong thời
gian qua, ngành Điện và Điện lực TP Điện
Biên Phủ đã rất nỗ lực. Việc mở rộng ứng
dụng các công nghệ mới đã góp phần tạo
ra nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của khách hàng; đồng thời tiết
kiệm được nhân công, chi phí trong quá
trình vận hành lưới điện trên địa bàn./.

Số 02/2018

Đài TT - TH thành phố Điện Biên Phủ đồng
hành với sự phát triển trên lĩnh vực phát
thanh truyền hình

T

rong những năm qua, Đài
Truyền thanh - Truyền hình
thành phố Điện Biên Phủ (TTTH) luôn được sự quan tâm, chỉ đạo
của cấp ủy, chính quyền địa phương,
sự giúp đỡ kịp thời và có hiệu quả
của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh và sự nỗ
lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên,
kỹ thuật viên của Đài TT-TH thành phố
đã từng bước trưởng thành và phát
triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị được giao, xứng đáng là công cụ
sắc bén, cơ quan ngôn luận của Đảng,
chính quyền, là tiếng nói, diễn đàn của
nhân dân.

 Bài, ảnh: Lan Anh

Đài TT-TH thành phố luôn bám sát tôn
chỉ, mục đích để tuyên truyền, phổ biến
đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh
nhanh chóng, kịp thời tình hình phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh bảo đảm quốc
phòng, an ninh. Hiện nay, Đài TT-TH
thành phố thực hiện nhiệm vụ chính là
truyền thanh, truyền hình và phát sóng từ
Đài PT-TH tỉnh.

Đến tháng 9/2018 về truyền thanh Đài
sản xuất và phát sóng 1.620 giờ đạt 75%
kế hoạch của cả năm (4-5 chương trình
thời lượng 15 phút/chương trình); thực
hiện được 158 bản tin thời sự truyền
thanh với 1.240 tin bài phát trên sóng FM
Đài thành phố từ 17h đến
17h15 vào chiều thứ 2, thứ
3, thứ 5, thứ 7 và Đài tỉnh
vào lúc 5 giờ 45 phút đến 6
giờ sáng thứ 2, thứ 3, thứ
5, thứ 7 hàng tuần. Đối với
truyền hình Đài TT-TH thành
phố vẫn duy trì phát Trang
truyền hình cơ sở, đến hết
tháng 9/2018 đã thực hiện
được 39 chương trình, 78
phóng sự thời lượng mỗi
chương trình 15 phút. Ngoài
ra, Đài TT-TH thành phố viết
trên 300 tin, bài khác được
Cán bộ kỹ thuật Đài TT - TH thành phố Điện Biên Phủ
đăng trên các phương tiện
vận hành máy phát sóng FM 1000 KW
thông tin đại chúng trong
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tỉnh. Nội dung phong phú, phản ánh tình
hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh của thành phố. Do đó, tỷ lệ phủ sóng
Truyền thanh - Truyền hình đạt 100%
các xã, phường góp phần truyền tải kịp
thời, nhanh chóng được các Chỉ thị, Nghị
quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước
cho nhân dân trên địa bàn thành phố.
Để có được những kết quả trên, Đài
TT-TH thành phố cũng gặp nhiều, vướng
mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
như: Trụ sở làm việc không tập trung; cơ
sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư
nhưng không đồng bộ ảnh hưởng không
nhỏ tới chất lượng chuyên môn. Nhất
là giai đoạn hiện nay, Đài PT-TH tỉnh
chuyển đổi công nghệ từ SD sang HD
nên mọi thiết bị hiện có không đáp ứng
được yêu cầu. Với phương châm không
ngừng vượt khó để đổi mới và phát triển.
Đài đã chú trọng tới công tác đào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng
cao chất lượng đội ngũ CBVC; thường

xuyên cử cán bộ tham dự các lớp tập
huấn về chuyên môn nghiệp vụ; tích cực
ứng dụng công nghệ thông tin vào các
khâu trong quy trình sản xuất chương
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của
các chương trình.

TẠO THÓI QUEN ĐOC, TIẾP CẬN THÔNG...

trọng thực hiện trong thời gian tới đó là
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
giới thiệu sách tại các điểm BĐVHX
nhằm thu hút đông đảo người dân đến
đọc sách, báo, tra cứu thông tin, tài liệu.
Cùng với đó là tăng cường công tác điều
tra, khảo sát, đánh giá thị hiếu, nhu cầu,
sở thích của các nhóm đối tượng tại các
điểm BĐVHX từ đó có kế hoạch bổ sung,
luân chuyển sách phù hợp với nhu cầu
của người dân. Nhất là các loại sách,
báo thiết thực với bà con trong việc tiếp
cận thông tin, các chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước; kinh
nghiệm sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ
thuật trong trồng trọt, chăn nuôi… ./.

(Tiếp theo trang 28)

tỉnh, huyện còn hạn chế nên số lượng
sách, báo luân chuyển/lần chưa nhiều,
chưa được bổ sung thường xuyên; còn
nghèo nàn về nội dung, chưa đáp ứng
nhu cầu đọc của nhân dân, nhất là nguồn
sách cho thiếu nhi…
Tăng cường tổ chức hoạt động phục
vụ sách, báo tại các điểm BĐVHX nhằm
đáp ứng nhu cầu thông tin, văn hóa của
người dân vùng nông thôn, vùng sâu,
vùng xa, biên giới, đặc biệt khó khăn trên
địa bàn toàn tỉnh thì một trong những
giải pháp quan trọng được 2 ngành chú
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Với mục tiêu cung cấp thông tin chính
thống, kịp thời cho nhân dân, Đồng thời
là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách
pháp luật của Đảng, Nhà nước với nhân
dân Đài TT-TH thành phố cần tiếp tục
nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức
nghề nghiệp, sẵn sàng vượt khó, nắm
vững và bám sát nhiệm vụ chính trị của
địa phương để quản lý, tuyên truyền tốt
nội dung; tích cực chủ động để nâng cao
chất lượng nội dung, tỷ lệ phủ sóng phát
thanh truyền hình; phối hợp với các xã,
phường nâng cao chất lượng nội dung
trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Đảm
bảo mọi thông tin trên địa bàn được cập
nhật thường xuyên, kịp thời, phong phú./.

Số 02/2018

ĐÀI TT-TH HUYỆN MƯỜNG ẢNG

SAU HƠN 10 NĂM THÀNH LẬP
 Bài, ảnh: Phạm Quyết

Đ

ài Truyền thanh - Truyền
hình (TT-TH) huyện Mường
Ảng được thành lập sau khi
chia tách thành lập huyện Mường Ảng
(4/2007). Những ngày đầu thành lập
còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong công
tác quản lý, lãnh đạo do phải độc lập và
tự chủ. Trong hơn 10 năm qua, với sự
quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Huyện

ủy, HĐND và UBND huyện, sự hướng
dẫn kịp thời của Sở Thông tin và Truyền
thông (TT&TT), Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh, Đài TT-TH Mường Ảng đã từng
bước trưởng thành: Cơ sở vật chất, trang
thiết bị kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp;
đội ngũ phóng viên, phát thanh viên được
tăng cường. Cùng với sự nỗ lực cố gắng
của Đài, việc xây dựng các chương trình

Cán bộ Đài TT-TH Mường Ảng khai thác vận hành thiết bị máy móc.
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phát sóng tại địa phương, các chương
trình cộng tác với các cơ quan báo chí
khác đã đảm bảo chất lượng, thời lượng.
Qua đó, công tác tuyên truyền, phổ biến
đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước đến với
người dân được nhanh chóng, kịp thời.
Với chức năng là cơ quan tuyên truyền
của cấp ủy, chính quyền huyện, Đài TTTH Mường Ảng đã chủ động xây dựng
kế hoạch trong công tác thông tin tuyên
truyền theo đúng chỉ đạo, định hướng,
hướng dẫn của cấp trên, gắn với nhiệm
vụ chính trị của tỉnh, của huyện; đồng
thời lựa chọn các vấn đề, nội dung để
đảm bảo sao cho phù hợp với đặc thù
và điều kiện của địa phương. Tuy nhiên
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đài
TT-TH Mường Ảng gặp không ít khó khăn
do nguồn kinh phí hạn chế, khối lượng
công việc nhiều; địa bàn rộng, giao thông
còn nhiều khó khăn, nên việc triển khai
thực hiện các tin, bài truyền hình còn hạn
chế, đặc biệt là mùa mưa. Xong với sự
nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, viên
chức trong cơ quan, Đài TT-TH huyện đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và
từng bước phát triển.
Mỗi năm Đài thực hiện trên 210
chương trình phát thanh, phát tại sóng
FM Đài huyện, với khoảng 3.000 tin, bài/
năm. Nội dung tin, bài phát trên sóng
được cải tiến tăng về số lượng cũng như
chất lượng. Phóng viên tích cực bám
sát cơ sở, kịp thời phản ánh những nội
dung phù hợp với tình hình phát triển
kinh tế- xã hội của huyện. Các tin, bài
với thể loại phong phú, có tiếng động,
tạo sự hấp dẫn cho người nghe. Cùng
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với đó, Đài đã tích tham gia cộng tác tin,
bài, phóng sự với Đài PT-TH tỉnh, Báo
Điện Biên Phủ và cổng thông tin điện tử
của huyện; chủ động phối hợp thực hiện
“trang địa phương” trên sóng truyền hình
Đài PT-TH tỉnh 01 số/tuần với thời lượng
15 phút/số. Trong nhiều năm qua, cán
bộ, phóng viên Đài huyện đã tích cực
tham gia và đạt giải cao tại các kỳ Liên
hoan PT-TH tỉnh.
Ngoài ra, Đài cũng thực hiện tốt chức
năng nhiệm vụ tiếp phát lại các chương
trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam,
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh. Hoạt
động của hệ thống truyền thanh huyện
đã tuyên truyền thực hiện thắng lợi các
chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh. Để không
ngừng phát huy dân chủ, đưa các chủ
trương của đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước đến nhân dân, đặc biệt là
thông tin về khoa học kỹ thuật trong sản
xuất, xây dựng nông thôn mới đồng thời,
phục vụ có hiệu quả nhu cầu văn hóa
tinh thần và giải trí của nhân dân các dân
tộc trong huyện.
Có thể nói, với sự quan tâm, chỉ đạo
sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, sự
phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực
của tập thể lãnh đạo các, phòng ban,
đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện,
sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo
và viên chức trong cơ quan, trong suốt
10 năm qua Đài TT-TH Mường Ảng đã
thực hiện có hiệu quả vai trò, nhiệm
vụ, chức năng của một cơ quan tuyên
truyền cấp huyện, xứng đáng là cơ quan
tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa
phương./.

Số 02/2018

Bán hàng chủ động:

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 Bài, ảnh: Diệu Thúy

T

rong chiến lược phát triển
ngành Bưu chính giai đoạn
2011-2020 đã xác định ba trụ
cột dịch vụ của Bưu điện Việt Nam là
Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu
chính và Phân phối truyền thông. Để
hoàn thành mục tiêu trong sản xuất
kinh doanh đối với Vnpost nói chung
và Bưu điện tỉnh Điện Biên nói riêng
thì bên cạnh lĩnh vực tài chính bưu
chính và phân phối truyền thông, lĩnh
vực bưu chính chuyển phát cần phải
có sự đột phá.

Chính vì vậy, từ tháng 4/2017 Bưu điện
tỉnh bắt đầu triển khai công tác bán hàng
chủ động, theo đó các dịch vụ bưu chính
được phân giao địa bàn cho nhân viên
bán hàng phụ trách đảm nhiệm các công
việc từ việc chủ động gặp gỡ, phục vụ,
chăm sóc khách hàng. Thay vì việc phục
vụ khách hàng đến quầy giao dịch gửi
bưu phẩm thì giờ đây các khách hàng có
nhu cầu chuyển phát hàng hóa, bưu điện
sẽ đến tận nhà nhận hàng, tính cước với
phương thức thanh toán linh hoạt như trả

Nhận hàng tại địa chỉ cho khách tại thành phố Điện Biên Phủ.
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trước và trả sau. Đối với những khách
hàng lớn ngoài việc nhận gửi tại địa chỉ,
bưu điện còn thực hiện việc hỗ trợ gói
bọc, trả tiền thu hộ tại nhà cho khách,
quảng cáo sản phẩm cho khách hàng
thông qua website hoặc trang mạng xã
hội của Bưu điện. Mỗi khách hàng lớn sẽ
được cấp một mã số (mã CRM) theo dõi
trên phần mềm do vậy rất thuận tiện cho
việc theo dõi mức độ sử dụng và tiện cho
việc đối soát thanh toán.
Hiện nay, sự phát triển của CNTT
đã làm thay đổi phương thức mua sắm
truyền thống, giữa người bán và người
mua không còn khoảng cách địa lý.
Người bán và người mua có thể ở bất
cứ nơi đâu cũng có thể thực hiện giao
dịch một cách dễ dàng. Phương thức
mua sắm truyền thống đã được thay đổi
bằng phương thức mới hơn, đa dạng
hơn. Điện Biên tuy là một tỉnh miền núi
nhưng cũng đã tham gia vào thương mại
điện tử. Đồng thời có thể thấy, việc vận
chuyển hàng hóa từ tay người bán đến
tay người mua thì vẫn không thay đổi,
đây là một cầu nối quan trọng giúp cho
giao dịch mua bán được thực hiện thành
công. Xác định xu thế này, Bưu điện tỉnh
Điện Biên bằng dịch vụ phát hàng thu tiền
COD sẽ là cầu nối cho bên mua và bên
bán trong hoạt động thương mại điện tử.
Sau hơn một năm triển khai công tác
bán hàng chủ động, ngoài việc chú trọng
trong khâu lựa chọn nhân viên xuất sắc
nhất đảm nhiệm công tác bán hàng, bưu
điện tỉnh Điện Biên còn thường xuyên đổi
mới tổ chức sản xuất để đảm bảo hàng
hóa được vận chuyển nhanh hơn, tối ưu
hơn, chính xác hơn. Việc đầu tư trang
thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ hiện
đại như các loại xe đẩy, xe nâng, xe lồng
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lưới, băng truyền, xe ô tô với các loại tải
trọng khác nhau từ 0.5 tấn đến 3.5 tấn
phục vụ công tác vận chuyển và gom
hàng. Bên cạnh đó bưu điện tỉnh cũng
có chính sách đặc biệt quan tâm đến đội
ngũ bưu tá từ khâu tuyển chọn cho đến
chế độ chính sách ưu đãi, trang bị xe máy
chuyên ngành, mũ bảo hiểm, trang phục,
báo phát qua smart phone… qua đó đội
ngũ bưu tá ngày càng chuyên nghiệp,
thân thiện đã làm góp phần nâng cao
chất lượng chuyển phát, an toàn hàng
hóa cho khách, giúp khách hàng bán
được nhiều hàng hơn, tăng lượng người
mua và doanh thu của khách hàng cũng
tăng lên, tiền hàng của khách được trả
luôn kịp thời giúp cho khách hàng có vốn
để xoay vòng, giảm việc đối soát và kiểm
tra cước qua đó khách hàng yên tâm sử
dụng dịch vụ của Bưu điện.
Thông qua công tác bán hàng chủ
động, các khách hàng là tổ chức doanh
nghiệp được thường xuyên quan tâm,
thăm hỏi, hỗ trợ dán tem và thu gom tại
địa chỉ, nhân viên văn thư không cần
phải ra quầy giao dịch, hạn chế công việc
đi lại qua đó giành thời gian làm công tác
chuyên môn.
Có thể thấy sau hơn một năm triển khai
áp dụng mô hình bán hàng bưu chính chủ
động, bên cạnh số lượng khách hàng lớn
tăng lên gấp 4 lần thì doanh thu cũng đạt
mức tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ.
Bên cạnh kênh bán hàng tại bưu cục thì
kênh bán hàng chủ động trực tiếp thông
qua các nhân viên bán hàng đã phát huy
tính chủ động trong tiếp cận khách hàng,
tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết với
khách hàng. Đây là hướng đi đúng cho
việc thúc đẩy phát triển bền vững dịch vụ
bưu chính./.

Số 02/2018

Các tuyên truyền viên Đài TT-TH huyện Mường Chà tìm hiểu thông tin trên trang
thông tin điện tử địa phương.

NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ TRANG THOÂNG
TIN ÑIEÄN TÖÛ TAÏI HUYEÄN MÖÔØNG CHAØ
 Bài, ảnh: Công Tuyến

H

iện nay, việc ứng dụng công
nghệ thông tin đặc biệt là
trang thông tin điện tử trong
thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan
nhà nước trên địa bàn huyện vùng
biên Mường Chà đã thu được kết quả
khả quan, góp phần quan trọng trong
thực hiện cải cách thủ tục hành chính,
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh,
trong đó có chỉ số thành phần tính
minh bạch.
Được xây dựng và chính thức đi vào

Số 02/2018

hoạt động từ ngày 09 tháng 12 năm 2013,
trang thông tin điện tử của huyện Mường
Chà được duy trì với đầy đủ các thông
tin theo quy định tại Điều 28 Luật Công
nghệ thông tin, Nghị định số 43/2011/NĐCP của Chính phủ ngày 13 tháng 6 năm
2011 “về việc cung cấp thông tin và dịch
vụ công trực tuyến trên trang thông tin
điện tử của cơ quan nhà nước”.
Trang thông tin điện tử huyện Mường
Chà ngày càng có uy tín và khẳng định
được vai trò vị thế của mình, đã cơ bản
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đáp ứng được công tác chỉ đạo, điều
hành của UBND huyện, phục vụ công tác
quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn. Các tin tức thời sự đăng
trên trang đều phản ánh những sự kiện
chính trị, hoạt động chào mừng kỷ niệm
những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh
và huyện; thường xuyên cập nhật các
văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND
huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, viên chức
Đài TT-TH huyện Mường Chà cho biết:
“Từ khi trang thông tin điện tử được đưa
vào hoạt động, việc quảng bá hình ảnh
của địa phương cũng được tăng cường
nhiều hơn. Ngoài việc nâng cao hiệu quả
tuyên truyền, trang thông tin điện tử cũng
cập nhật đầy đủ, kịp thời chương trình
làm việc của lãnh đạo huyện và các hoạt
động cộng đồng đến với quần chúng
nhân dân”.
Trang thông tin điện tử huyện Mường
Chà có tần suất cập nhật tin, bài: 2,5 bài/
ngày; tăng 1,5 bài/ngày so với năm 2016;
lượng xem và truy cập 273.000 lượt xem/
tháng, tăng 20.000 lượt xem/tháng so với
năm 2016. Nhiều chuyên mục tiêu biểu
như thi tuyển công chức các năm đã cập
nhật thông tin kịp thời, chính xác, là địa
chỉ để người dân có thể tra cứu thông
tin nhanh nhất, đảm bảo công khai minh
bạch. Cùng với đó năm 2018, huyện cũng
đã có những chỉ đạo trực tiếp trong việc
sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn
bản và hồ sơ công việc (TD Office), có
thể đồng bộ dữ liệu sử dụng chung giữa
các phòng ban chuyên môn của huyện và
UBND 12 xã, thị trấn. Hướng tới khoảng
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70% cán bộ, công chức cấp xã sử dụng
thư điện tử thường xuyên trong giải quyết
công việc. 60% văn bản, tài liệu chính
thức trao đổi giữa các cơ quan hoàn toàn
dưới dạng điện tử nhằm giảm thiểu việc
sử dụng giấy tờ.
Ông Trang A Lử, Phó Chủ tịch UBND
huyện Mường Chà cho biết: “Đến nay,
100% cơ quan, 12 trụ sở xã và thị trấn
Mường Chà đều được trang bị máy tính,
kết nối internet tốc độ cao. Góp phần
hướng tới xây dựng nền hành chính hiện
đại, thông suốt, đảm bảo tính công khai
minh bạch. Công nghệ thông tin chính là
công cụ hiện đại chuẩn hóa phương thức
làm việc của các cơ quan quản lý nhà
nước theo hướng phục vụ nhân dân ngày
càng tốt hơn, trong đó có sự đóng góp
rất lớn của trang thông tin điện tử. Huyện
đã và đang chỉ đạo Tổ Biên tập, hướng
cho các cộng tác viên tăng cường viết bài
về nội dung người tốt, việc tốt, nắm bắt
những thông tin nóng trên địa bàn, cập
nhật kịp thời đến với quần chúng nhân
dân. Huyện sẽ thực hiện đẩy mạnh công
tác quản lý về nội dung tuyên truyền phù
hợp với chủ trương, định hướng phát
triển. Đồng thời, thực hiện tốt công tác
đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông
tin; phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị và phát triển KT - XH của địa
phương”.
Thời gian tới, UBND huyện Mường
Chà tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông triển khai và áp dụng công
nghệ thông tin vào giải quyết công việc
góp phần tăng năng suất và hiệu quả lao
động, giảm chi phí hoạt động và quản lý./.

Số 02/2018

Thông tin tuyên truyền góp phần
phát triển kinh tế - xã hội
địa phương

 Bài, ảnh: Triệu Mai

T

ủa Chùa là huyện vùng cao đặc
biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo
cao, một trong những nguyên

dân trông chờ, ỷ lại chế độ chính sách

nhân do tập quán sản xuất của người

động sản xuất. Đẩy mạnh thông tin tuyên

dân lạc hậu. Nhiều năm gần đây, được
hưởng lợi từ nhiều chương trình, dự

của Đảng, Nhà nước. Không chủ động
chịu khó vươn lên trong cuộc sống, lao
truyền, tích cực vận động người dân chủ
động xóa đói giảm nghèo bằng phát huy

án đầu tư cho huyện nghèo và chế độ,

nội lực, tiềm năng thế mạnh của mỗi

chính sách ưu việt giành cho đồng bào

gia đình, mỗi địa phương phát triển bền

dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt

vững, là một trong những giải pháp của

khó khăn, nên không ít tình trạng người

cấp ủy, chính quyền huyện Tủa Chùa

Hội Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp
luật cho người dân và hội viên phụ nữ xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa.

Số 02/2018
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trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh của địa phương.
Trong 9 tháng qua, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tủa Chùa đã tích cực
thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị
của huyện trên các lĩnh vực. Phòng đã
thực hiện cắt dán treo 190 lượt băng rôn,
khẩu hiệu; treo 135 lượt cờ dây các màu,
thay mới 17 cụm pa nô áp phích có nội
dung tuyên truyền về các hoạt động thực
hiện nhiệm vụ chính trị, quảng bá giới
thiệu tiềm năng và phát triển du lịch địa
phương. Tổ chức 24 lượt tuyên truyền
lưu động bằng xe ô tô tới các khu dân cư,
các xã, thị trấn. Các xã trong huyện thực
hiện treo 103 băng rôn thông tin tuyên
truyền các sự kiện chính trị, lễ, tết lớn
trong năm của tỉnh, của đất nước. Bên
cạnh đó, các cơ quan chức năng: Công
an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện,
Hạt Kiểm lâm, Trạm Khuyến nông, các
tổ chức đoàn thể... phối hợp với cấp ủy
chính quyền các xã, thị trấn, trường học
tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật; tư vấn phổ biến kiến thức khoa
học kỹ thuật canh tác chăm sóc cây trồng
vật nuôi với hàng trăm buổi cho hàng
nghìn lượt người trên địa bàn huyện.
Trong tháng 7, Công an huyện phối hợp
với Hội Phụ nữ, Huyện đoàn tổ chức
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trên các lĩnh vực: An toàn giao thông,
phòng chống buôn bán ma túy, mua bán
người, đất đai, bảo vệ phát triển rừng...
cho nhân dân một số bản xã Mường
Đun. Tháng 9, Chương trình vùng Tủa
Chùa phối hợp với Huyện đoàn tổ chức
truyền thông về di cư an toàn và phòng
chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, lừa đảo
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đi lao động ở nước ngoài tại 3 trường:
Phổ thông Dân tộc nội trú THPT, Trung
học phổ thông Tủa Chùa, Trung học phổ
thông Tả Sìn Thàng cho 1.400 người là
cán bộ, giáo viên, học sinh. Chị Lờ Thị
Mẩy 28 tuổi, dân tộc Mông, bản Sín Sủ
2, xã Xá Nhè, cho biết: Hai năm qua, hội
viên phụ nữ trong bản cũng như bản thân
em được tuyên truyền phổ biến kiến thức
nhiều đợt về hôn nhân gia đình, hậu quả
của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,
sinh nhiều con, đi làm ăn xa khi không
rõ nguồn gốc tổ chức, cá nhân đến đưa
đón; được khuyến cáo không tin, không
nghe lời kẻ xấu, phòng tránh dụ dỗ lừa
đảo buôn bán người. Nhờ được truyền
thông kiến thức nhiều lĩnh vực của đời
sống nên hội viên phụ nữ đã nhận thức
hiểu biết phòng ngừa cho mình và người
thân không bị thiệt hại.
Tăng cường phối hợp các hoạt động
trong thông tin tuyên truyền, phổ biến
kiến thức trên các lĩnh vực đời sống xã
hội, kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất theo
hướng bền vững cho người dân, đặc biệt
người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu,
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hoạt
động này góp phần nâng cao nhận thức
hiểu biết động viên khuyến khích họ chủ
động vươn lên trong lao động sản xuất,
học tập, công tác, cải thiện chất lượng
đời sống. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế
- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh,
chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ các cấp của
huyện Tủa Chùa cơ bản hoàn thành, có
phần đóng góp của công tác thông tin
tuyên truyền, cổ vũ động viên./.

Số 02/2018

TIN TỨC, VĂN BẢN MỚI TT&TT
Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển,
đảo, biên giới đất liền

S

áng 21/9, tại Trung trung tâm
Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên,
Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân
chủng Hải quân Việt Nam đã tổ chức
Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp
tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền.
Việc ký kết tuyên truyền biển, đảo
giữa Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân
chủng Hải quân nhằm tăng cường trao
đổi, cung cấp thông tin hai chiều về biển,
đảo, biên giới đất liền Việt Nam và phối
hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn giữa
tỉnh Điện Biên với Quân chủng Hải quân
Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức
cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ về vị trí, vai
trò chiến lược của biển, đảo, biên giới
đất liền Việt Nam trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cổ vũ động
viên toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền

thống đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu
nước, ý chí tự lực, tự cường thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh
tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc
phòng an ninh của địa phương và bảo vệ
vững chắc chủ quyền biển đảo cuả Tổ
quốc, giữa vững môi trường hòa bình ổn
định để xây dựng phát triển đất nước.
Nội dung phối hợp sẽ tăng cường công
tác tuyên truyền miệng; trên các phương
tiện thông tin đại chúng; tổ chức hoạt
động thực tiễn hướng về biển đảo, biên
giới đất liền Việt Nam. Tỉnh ủy Điện Biên
có trách nhiệm tạo điều kiện cho Đảng
ủy Quân chủng Hải quân trong quá trình
triển khai thực hiện chương trình phối hợp
tuyên truyền và các hoạt động thực tiễn
hướng về biển đảo, biên giới đất liền…
BBT

Trưng bày triển lãm 200 bức ảnh, hiện vật tuyên truyền
về biển, đảo, biên giới đất liền

N

ằm trong chương trình hoạt động
Tuần lễ "Vì biển, đảo, biên giới
thân yêu", trong 3 ngày (18 - 20/9), tại
Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ,
Quân chủng Hải Quân Việt Nam phối hợp
với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Điện
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Biên tổ chức triển lãm chuyên đề, trưng
bày hiện vật, tuyên truyền về biển, đảo,
biên giới đất liền. Triển lãm đã thu hút sự
tham dự của đông đảo cán bộ, chiến sỹ,
người dân trên địa bàn.
Được biết, Điện Biên là tỉnh thứ 58
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trong cả nước được Quân chủng Hải
Quân tiến hành phối hợp để tổ chức
chuỗi hoạt động triển lãm. Tại triển lãm,
hơn 200 bức ảnh cùng nhiều hiện vật;
các mô hình về các phương tiện vận tải
đường thủy, tàu chiến, Trạm dịch vụ Kinh
tế - Khoa học kỹ thuật trên biển được
trưng bày đã khái quát quá trình hình
thành, phát triển lực lượng của Hải Quân
nhân dân Việt Nam; những chiến công
tiêu biểu của Quân chủng Hải Quân, lịch
sử đấu tranh giải phóng dân tộc và chủ
quyền biên giới biển, đảo, biên giới đất
liền của Việt Nam…

Qua hoạt động tuyên truyền nhằm giới
thiệu cho cán bộ, Đảng viên, nhân dân
các dân tộc tỉnh hiểu thêm về vị trí, vai
trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt
Nam; Kết quả xây dựng chiến đấu, chiến
thắng, trưởng thành của Hải Quân nhân
dân Việt Nam trong suốt 63 năm qua.
Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương đất
nước, yêu biển đảo, cùng chung tay xây
dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền
biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình
hiện nay./.
BBT

Phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát
triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

N

gày 28/7/2018, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định 930/
QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tuyên truyền
bảo vệ chủ quyền và phát triển bền
vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn
2018-2020
Đề án trên được triển khai tại các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương và một
số quốc gia có đông người Việt Nam sinh
sống, làm việc và học tập; các quốc gia
có quan hệ hữu nghị truyền thống với
Việt Nam.
Nội dung Đề án tập trung tuyên truyền,
phổ biến: Đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước liên quan đến biển, đảo; Các văn
bản pháp luật quốc tế, thỏa thuận song
phương và đa phương giữa Việt Nam
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với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có
liên quan đến biển, đảo; Những chứng
cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền
biển, đảo của Việt Nam đối với 2 quần
đảo Trường Sa và Hoàng Sa; vị trí, vai
trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam;
Phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là
những ngành kinh tế mũi nhọn như: Khai
thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng
hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch
biển và kinh tế đảo, xây dựng các khu
kinh tế, khu công nghiệp tập trung và khu
chế xuất ven biển gắn với phát triển các
khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường;
Giáo dục cho ngư dân về các quy định
pháp luật trong hoạt động thủy sản như:
Nuôi trồng, thủy, hải sản, đánh bắt xa
bờ, hậu cần nghề cá…; chuyển dịch cơ
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cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn
các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền
biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm
cứu nạn, cứu hộ, dự báo ngư trường,
thời vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt;
chính sách khuyến khích ngư dân định
cư lâu dài; gương cá nhân, tập thể tiên
tiến, điển hình trong các hoạt động sản
xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ
quyền biển, đảo.
Triển khai Quyết định 930/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Điện
Biên giao Sở Thông tin và Truyền thông
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên

quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình
hình thực tế, có trách nhiệm nghiên cứu,
tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh phối
hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông
triển khai, thực hiện các nội dung Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ giao.
Đồng thời phối hợp trong công tác định
hướng và cung cấp thông tin cho các cơ
quan báo chí, xuất bản, hệ thống thông
tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện chính
sách pháp luật liên quan đến bảo vệ và
phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
Kim Thu

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,
4 thực hiện trong các năm 2018, 2019

N

gày 18/7/2018, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định 877/
QĐ-TTg về Danh mục các dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 để các Bộ,
ngành, địa phương thực hiện trong
năm 2018 và 2019.
Theo đó, Quyết định ban hành gần
trên 150 thủ tục hành chính triển khai
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để
các Bộ, ngành thực hiện trong năm 2018
- 2019. Trong đó, danh mục dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3 để các Bộ, ngành
thực hiện trong các năm 2018 - 2019
gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông; công nhận
văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên
nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến
sĩ do nước ngoài cấp; nhóm thủ tục chấp
thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài
và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
ra nước ngoài; đăng ký nhà thầu; đăng
ký bên mời thầu; quy trình đấu thầu điện
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tử; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; cấp
giấy phép nhập khẩu thiết bị in; đăng ký
giá cước viễn thông…
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ
cũng ký ban hành gần 93 thủ tục hành
chính triển khai dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
và cấp huyện thực hiện trong năm 2018
- 2019. Trong đó, có gần 40 thủ tục sử
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp huyện
thực hiện trong năm 2018 - 2019 như:
Trình báo mất hộ chiếu; khai báo tạm trú
cho người nước ngoài tại Việt Nam qua
Trang thông tin điện tử; cấp bản sao văn
bằng chứng chỉ từ sổ gốc; chuyển đổi
loại hình doanh nghiệp; đăng ký giải thể
doanh nghiệp…
Trọng Hải
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Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

V

ừa qua, Thủ tướng Chính phủ
đã ký Quyết định 1072/QĐ-TTg
thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính
phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy
ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ
thông tin. Thủ tướng Chính phủ làm
Chủ tịch Ủy ban; Phó Thủ tướng Chính
phủ Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy
ban.
Ủy ban có chức năng, nhiệm vụ nghiên
cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ
chế, chính sách tạo môi trường pháp lý
thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ
điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh
tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc
triển khai Cách mạng công nghiệp 4.0 tại
Việt Nam,…
Theo quyết định này, các bộ, ngành và
địa phương thành lập Ban Chỉ đạo xây

dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện
tử của bộ, ngành, địa phương trên cơ sở
kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công
nghệ thông tin do Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch UBND các địa phương làm
Trưởng ban.
Quyết định 1072/QĐ-TTg có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 28/8/2018 và thay
thế Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày
15/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ
thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng
công nghệ thông tin và Quyết định số
1075/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg
ngày 15/1/2014 về việc thành lập Ủy ban
Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông
tin./.
Trọng Hải

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành
Cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế
Tây Trang, tỉnh Điện Biên

N

gày 10/8/2018, UBND tỉnh Điện
Biên đã ban hành Quy chế phối
hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin
đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Tây
Trang, tỉnh Điện Biên.
Cụm Thông tin đối ngoại (TTĐN) tại
cửa khẩu Quốc tế Tây Trang phục vụ
công tác tuyên truyền, phổ biến đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách
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pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và
bảo vệ biên giới lãnh thổ; giới thiệu các
giá trị văn hóa truyền thống, về đất nước,
con người Việt Nam nói chung và tỉnh
Điện Biên nói riêng; quảng bá tiềm năng,
thế mạnh của tỉnh Điện Biên đến với du
khách trong nước và quốc tế.
Việc phối hợp quản lý, vận hành nhằm
đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, tài sản
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và khai thác hiệu quả Cụm TTĐN; cung
cấp thông tin, đăng phát thông tin trên
Cụm Thông tin đối ngoại đảm bảo hiệu
quả, chất lượng.

chuyển đăng phát lên Cụm TTĐN.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực
hiện việc quản lý tài sản, vận hành Cụm
TTĐN (quản lý, cập nhật, đăng phát các
chương trình, tài liệu… lên Cụm Thông tin
đối ngoại). Chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa
khẩu Quốc tế Tây Trang phối hợp với các
lực lượng ở khu vực cửa khẩu xây dựng
phương án đảm bảo an ninh trật tự, an
toàn thông tin cho Cụm TTĐN./.

Cụm TTĐN được vận hành 8 - 10 giờ/
ngày do Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc
tế Tây Trang đảm nhiệm.
Sở Thông tin và Truyền thông là đơn
vị đầu mối tiếp nhận, thẩm định, lưu giữ
nội dung thông tin của các cơ quan báo
chí, các sở, ban, ngành gửi về trước khi

Thanh Hà

Phát động cuộc thi ảnh 'Vẻ đẹp Điện Biên'

N

gày 10/10, tại Hà Nội, Ban Tổ
chức chương trình ngày hội
“Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt –
Lào” họp báo phát động cuộc thi ảnh
“Vẻ đẹp Điện Biên”. Hoạt động này
do Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh
Điện Biên tổ chức.
Cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá
hình ảnh vùng đất, con người, văn hoá,
du lịch của tỉnh Điện Biên đến với người
dân trong nước và quốc tế. Đối tượng dự
thi là tất cả công dân Việt Nam trong và
ngoài nước, bạn bè quốc tế đang sinh
sống, học tập, làm việc tại Việt Nam và
ở nước ngoài. Cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện
Biên” là hoạt động đầu tiên trong chuỗi
chương trình Ngày hội “Thắm tình hữu
nghị đặc biệt Việt – Lào”.
Thông qua cuộc thi, nhằm giới thiệu
vẻ đẹp tự nhiên, con người, nét độc đáo
trong văn hóa, bản sắc của Điện Biên; sự
thay đổi của Điện Biên trong công cuộc
đổi mới của đất nước. Qua đó, thu hút sự
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quan tâm của người dân cả nước cũng
như bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư, góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của Điện Biên nói riêng cũng như các tỉnh
biên giới nói chung, bảo vệ chủ quyền an
ninh biên giới quốc gia.
Theo quy định của Ban Tổ chức, ảnh
dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ với số
lượng tối đa 5 ảnh, là sáng tác của chính
tác giả, chưa tham dự hoặc công bố ở
các cuộc thi khác, không có tranh chấp
bản quyền tác giả, không trái với thuần
phong mỹ tục của người Việt Nam.
Thời gian tiếp nhận ảnh dự thi từ
10/10/2018 đến hết ngày 5/11/2018. Sau
thời gian chấm thi, Ban Tổ chức sẽ tổ
chức trao giải vào ngày 22/11/2018.
Ban Tổ chức cho biết cơ cấu giải
thưởng của cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện
Biên” có 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải
Ba và 04 giải Khuyến khích. Trong đó giải
thưởng cao nhất trị giá 10 triệu đồng.
BBT
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