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ĐÀI PT- TH HÀ GIANG              CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH DỰ THI TIẾNG MÔNG    

 

Nhạc hiệu chƣơng trình. 

  Giới thiệu CT: 

 MC Nữ: Đồng bào và các bạn thân mân mến! Mời đồng bào và các bạn đón nghe Chương trình 

Thời sự Tổng hợp tiếng Mông của Đài PT-TH Hà Giang, mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động 

diễn ra trong tỉnh.     

 MC Nam: Sau phần tin là Mục gương sáng trong cộng đồng.   

 MC Nữ:  Tiếp đến đồng bào sẽ được nghe bài viết về một Người chiến sĩ biên phòng hết lòng 

vì dân.  

 MC Nam: Bài: " Hội xuân biên cương ấm lòng dân bản". 

 MC Nữ: Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có bài Phỏng vấn về một 

nhân vật mà trong đồng bào hay gọi là thánh phượt Vừ Già Pó. Anh sẽ nói về việc tham gia vận 

động đồng bào Mông chúng ta không bỏ trốn đi lao động bên kia biên giới trái phép. Bây giờ mời 

đồng bào chúng ta cùng nghe nội dung chi tiết của chương trình. 

Nhạc cắt. 

 

Đọc phần tin 

  

  Đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Hà Giang 

Vừa qua, Đoàn công tác Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi làm việc với 

UBND tỉnh để nắm bắt tình hình triển khai Chính sách, pháp luật về lao động Việt Nam làm việc ở 

nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật 

phòng, chống bạo lực gia đình (giai đoạn 2008 – 2017) và công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y 
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tế. Đoàn do ông Bùi Sỹ Lợi - Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm trưởng 

đoàn. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác xuất khẩu lao động luôn nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo kịp thời của các cấp các ngành trong tỉnh, chỉ đạo tốt các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phối 

hợp với cơ quan quản lý các cấp từ công tác tuyên truyền, tuyển chọn, đào tạo giáo dục định hướng 

và đến khi người lao động được xuất cảnh ra nước ngoài làm việc. Nếu như năm 2013 toàn tỉnh chỉ 

có 51 lao động đi xuất khẩu lao động thì đến năm 2017 toàn tỉnh có 599 lao động đi các nước: 

Malaysia; Đài Loan; Quata; Trung Đông; Nhật Bản; Ma Cao; Arập Sê út; Hàn Quốc... Tích cực giúp 

người lao động có việc làm, thu nhập, tiếp cận được KHKT, từng bước hòa nhập thị trường lao 

động. 

Kết luận buổi giám sát, ông: Bùi Sỹ Lợi - Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của 

Quốc hội nhấn mạnh: Hà Giang có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện chính 

sách, pháp luật về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam; Chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình và việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y 

tế trên địa bàn. Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội mong muốn: Thời gian tới 

Hà Giang và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội kiến nghị với chính phủ, Bộ LĐTB&XH thí 

điểm cho tỉnh đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài, xây dựng hiệp định bảo vệ quyền lợi cho lao 

động khu vực biên giới, đổi mới cách quản lý lao động biên giới cho phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương.   

 

 CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÓ NHIỀU ĐỘT PHÁ 

Thông qua các dự án, nguồn vốn, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và 

việc liên kết mở rộng thị trường, cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, 

công tác giải quyết việc làm năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
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Với sự chỉ đạo quyết liệt cùng các giải pháp cụ thể của tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, các 

cấp; các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp, kết nối và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào 

địa bàn để tuyên truyền, tư vấn và tuyển chọn đi làm việc tại các tỉnh trong nước và nước ngoài. 

Theo đó, năm 2017 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 17 nghìn lao động, trong đó có 599 

người đi xuất khẩu lao động, làm việc tại các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 

Malaixia…. Bên cạnh đó các huyện, thành phó đã chú trọng và quan tâm đến việc mở rộng thị 

trường trong nước để đưa lao động đi làm việc tại nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Sam Sung, 

Cannon, Tập đoàn may…Kết quả, toàn tỉnh có  trên 4.500 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp 

ngoài tỉnh.   

Hà Giang tinh giản hơn 8.600 cán bộ không chuyên trách trong năm 2017 

  

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã giao cho các ngành chuyên môn và UBND các huyện, thành 

phố tổ chức thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách 

theo đúng quy định tại Nghị quyết 60/2016 của HĐND tỉnh. Đến hết năm 2017 toàn tỉnh đã giảm 

được trên 8.600 cán bộ không chuyên trách và tiết kiệm cho ngân sách gần 20 tỷ đồng. 

Sau khi quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 60/2016 của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh đã 

mang lại kết quả rất tích cực. Đối với cấp thôn, tổ dân phố vào điểm cuối năm 2016 Hà Giang có tới 

22.175 người hoạt động không chuyên trách thì sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết đến nay đã 

sắp xếp, tinh giản còn 13.562 người, giảm hơn 8.610 người. Hiện nay, mỗi thôm/tổ dân phố trung 

bình chỉ còn 6,5 người đảm nhiệm 12 chức danh, so với trước đây là 12 người/12 chức danh. Đối với 

đội ngũ hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn đã giảm bình quân 6-7 người/đơn 

vị. Từ chỗ có hơn 2.715 người hoạt động không chuyên trách tới nay đã giảm xuống còn 1.676 

người.  Nhờ quyết liệt tinh giản, sáp nhập các chức danh tương tự ở cấp cơ sở, tỉnh Hà Giang đã tiết 

kiệm cho ngân sách hơn 24 tỷ đồng. 
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Năm 2017 toàn tỉnh xảy ra 76 vụ cháy nổ 

Năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra 76 vụ cháy nổ, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Làm chết 

02 người, bị thương 02 người. Thiệt hại tài sản trên 7 tỷ đồng và gần 70ha rừng các loại. Hầu hết 

nguyên nhân các vụ cháy là do sơ xuất trong khi sử dụng lửa và sự cố hệ thống điện. Để ngăn chặn, 

hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ, năm 2018, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, 

Công an tỉnh sẽ tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn các ngày lễ 

lớn, sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới đa dạng hóa hình thức, nội dung 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC&CNCH với nhiều nội dung sâu sắc, thiết thực 

đến mọi tầng lớp nhân dân. Đưa nội dung tuyên truyền PCCC&CNCH vào chương trình ngoại khóa 

của học sinh, sinh viên. 

Bắc Quang: Bắt quả tang tang trữ, vận chuyển quả thuốc phiện 

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu 

Tuất năm 2018, vừa qua Công an huyện Bắc Quang phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Tâm, 

sinh năm 1986, trú tại thôn Minh Khai – xã Kim Ngọc – huyện Bắc Quang về hành vi tàng trữ trái 

phép chất ma túy… 

Thời điểm kiểm tra tại Tổ 11 – TT Việt Quang, Công an huyện Bắc Quang kiểm tra thu giữa 

của Bùi Thị Tâm 1 thùng cát tông bằng bìa cứng bên trong có chứa 375 quả tươi hình tròn màu xanh 

có cuống dài, được xác định là quả của cây thuốc phiện với tổng trọng lượng là 4,9kg. Khám xét 

khẩn cấp nơi ở của Bùi Thị Tâm tại thôn Minh Khai xã Kim Ngọc thu giữ thêm 34 quả thuốc phiện. 

Mở rộng điều tra vụ việc, 12h00 ngày 03/01/2018 Công an huyện đã tiến hành kiểm tra hành chính 

xe khách mang BKS 20B – 013.94 chạy tuyến Thái Nguyên – Hà Giang do Lương Mạnh Hùng, sinh 

năm 1985 trú tại tổ 18 phường Tân Thịnh - thành phố Thái Nguyên điều khiển, lực lượng chức năng 

đã phát hiện thu giữ thêm 2 thùng bìa cứng bên trong có chứa 1.408 quả thuốc phiện, với tổng trọng 
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lượng là 13kg. Hiện Công an huyện Bắc Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

 

PS: Thượng Sơn phòng chống rét cho gia súc 

 

-  MC Nữ : Thượng Sơn là xã vùng cao của huyện Vị Xuyên, trong những ngày giá rét, có nguy cơ 

ảnh hưởng đến đàn gia súc là khá cao. Chính vì vậy xã đã chủ động tuyên truyền để bà con phòng 

chống rét, nhất là những ngày giá buốt, có đầy đủ thức ăn, rau cỏ trâu bò ăn, không được thả rông 

gia súc. 

 

Xã Thƣợng Sơn chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc. 

  

Thƣợng Sơn là xã vùng cao của huyện Vị Xuyên, trong những ngày giá rét, thời tiết ở xã 

giá buốt hơn các xã vùng thấp của huyện, nguy cơ ảnh hƣởng đến đàn gia súc là khá cao. Do 

làm tốt công tác tuyên truyền nên trong những năm trở lại đây, trên địa bàn xã không để xảy ra 

tình trạng thiệt hai gia súc vì đói rét.  

 Đến với gia đình bà Phàn Thị Ây, thôn Vằng Luông, xã Thượng Sơn và một số hộ gia đình 

khác, chúng tôi đều thấy cảnh người dân đang chăm sóc đàn gia súc bằng cách không chăn thả mà 

nhốt tập chung vào chuồng trại được che chắn kín đáo. Các nguồn thức ăn được trồng và dự trữ từ 

trước nên luôn đảm bảo không để đàn gia súc thiếu thức ăn. Đối với hộ bà Phàn Thị Ây, hiện đã có 

1,2 ha cỏ để làm thức ăn cho đàn trâu của gia đình. 

TB: Bà Phàn Thị Ây, thôn Vằng Luông, xã Thƣợng Sơn. VX 
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" Để chống rét cho đàn trâu của gia đình khi vào mùa đông tôi cũng vận động gia đình chuẩn bị 

cỏ, rơm. Bên cạnh đó cũng phải thu hết rơm và chuối về dự trữ, chuẩn bị tinh bột, quây chuồng 

giữ ấm cho trâu". 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, trước khi bước vào mùa đông, xã Thượng Sơn đã chủ động 

tuyên truyền và ký cam kết phòng chống đói rét cho gia súc đến các hộ dân. Hướng dẫn gia cố, che 

chắn, đảm bảo chuồng trại đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, ướt nền chuồng. Dự trữ củi để 

đốt, sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Đồng thời vận động nhân dân trồng thêm cỏ 

và ngô, chuẩn bị thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...) để cung cấp cho gia súc trong những ngày 

giá rét. Không thả rông trâu, bò trong rừng, đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt trong chuồng kín gió, nền 

chuồng khô ráo, sưởi ấm vào ban đêm. Mặc áo chống rét bằng bao tải gai, bao tải dứa để giữ ấm cho 

trâu bò. Cho trâu, bò uống nước ấm và không cho trâu, bò làm việc, chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ 

dưới 120C. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò theo quy định. 

TB: ông Lý Xuân Lên, Phó chủ tịch UBND xã Thƣợng Sơn, VX 

" Xã đã chỉ đạo bà con chuẩn bị cỏ, tinh bột và trồng thêm ngô cho gia súc ăn vào mùa đông. 

trong đợt rét đậm, rét hại xã đã chỉ đạo cán bộ xuống phụ trách, vận động bà che chắn chuồng 

trại. Qua công tác tuyên truyền thì bà con cũng biết chăm sóc và phòng chồng trong thời gian rét 

đậm, rét hại". 

 

Hiện xã Thượng Sơn có tổng đàn trâu, bò là gần 3.000 con. Để có đủ nguồn thức ăn cho đàn 

gia súc, nhân dân trong xã đã trồng được 175 ha cỏ, 5 ha ngô. Bên cạnh đó là nhiều loại lá cây rừng 

có sẵn trâu bò ăn được như lá ngõa, ngái, sung, chít… Sẵn sàng bổ xung thức ăn tinh trong những 

ngày rét đậm, rét hại. Với sự chủ động trong phòng chống đói rét cho đàn gia súc của cấp ủy, chính 
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quyền địa phương và của người dân, xã Thượng Sơn đã bảo vệ tốt đàn trâu, bò, của trong mùa đông 

những năm gần đây, là cơ sở để tiếp tục phát triển đàn vật nuôi ổn định, bền vững./. 

 
 

Nhạc hiệu: Gƣơng sáng trong cộng đồng. 
- MC Nữ:  Thƣa đồng bào! Hơn 3 năm gắn bó với xã Xín Mần, dấu chân Đại úy Phạm Trần 

Duy -  cán bộ vận động quần chúng Đồn Biên phòng Xín Mần tăng cƣờng làm phó bí thƣ Đảng 

ủy xã đã in khắp các thôn bản. Mỗi nơi đến, anh đều để lại tình cảm yêu mến gần gũi với bà con 

nhân dân. 

 

NGƢỜI CHIẾN SỸ BIÊN PHÕNG HẾT LÕNG VÌ NHÂN DÂN 

Thƣa quý vị và các bạn! Hơn 3 năm gắn bó với xã Xín Mần, dấu chân Đại úy Phạm Trần 

Duy -  cán bộ vận động quần chúng Đồn Biên phòng Xín Mần tăng cƣờng làm phó bí thƣ Đảng 

ủy xã đã in khắp các thôn bản. Mỗi nơi đến, anh đều để lại tình cảm yêu mến gần gũi với bà con 

nhân dân.                                                 
Tuần nào cũng vậy, sau khi sắp xếp công việc ở đồn và ở xã, Đại úy Phạm Trần Duy lại cùng 

các cán bộ đến với thôn để kiểm tra, gặp gỡ các hộ gia đình. Làm Phó Bí thư Đảng ủy tại xã vùng 

biên, có 7 dân tộc sinh sống ở  5 thôn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, mỗi 

khi có thời gian gặp gỡ bà con, anh Duy lại tranh thủ tuyên truyền các chủ trương chính sách của 

Đảng, Nhà nước đến cho bà con hiểu, động viên, các hộ cố gắng phát triển kinh tế, không vượt biên 

trái phép.  

Phỏng vấn: Ông Sùng Quáng Hòa, thôn Xín Mần, xã Xín Mần, huyện Xín Mần.  

“Ở đây anh Duy là cán bộ biên phòng, anh giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”. 
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    Với đặc thù là xã vùng biên, nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế. Nếu không thường xuyên 

theo dõi kiểm soát, có thể bị kẻ xấu xúi giục, gây mất trật tự địa bàn. Vì vậy, ngoài giờ công tác, vào 

các buổi tối, Đại úy Phạm Trần Duy thường xuyên cùng với các lực lượng công an, dân quân đi 

kiểm tra các địa bàn điểm nóng, tăng cường công tác trinh sát nắm tình hình, xây dựng cơ sở vững 

chắc, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.  

Phỏng vấn: Ông Thèn Văn Tiến, Bí thƣ Đảng ủy xã Xín Mần, huyện Xín Mần.  

“Từ năm 2014 đến nay, đồng chí thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là ở tuyến biên 

giới đồng chí tham mưu cho ban thường vụ ban hành các nghị quyết chuyên đề, để đảm bảo công 

tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Do vậy, trên địa bàn trong những năm qua không xảy ra các 

điểm nóng như chặt cây lấy cửi, chăn thả gia súc trên tuyến biên giới đã giảm so với những năm 

trước đây”. 

Trước khi đến với Đồn Biên phòng Xín Mần, đại úy Phạm Trần Duy đã công tác tại nhiều đồn 

biên phòng của tỉnh Hà Giang. Tháng 1/2015, anh đến nhận công tác tại Đồn Biên phòng Xín Mần 

và được tăng cường giao nhiệm vụ làm phó Bí thường trực thư Đảng ủy xã. Nhờ thường xuyên bám 

nắm địa bàn và nắm chắc tình hình   nên anh luôn tham mưu kịp thười cho lãnh đạo đồn nhiều 

phương án phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh biên giới.  

Phỏng vấn: Đại úy Phạm Trần Duy, Phó Bí thƣ Đảng ủy xã Xín Mần. 

“Trong cuộc họp chúng tôi đã đưa ra các biện pháp và thực hiện theo nhiệm vụ của cấp trên 

giao, đồng thời xuống vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách cũng như 

phát triển kinh tế, tôi thường xuyên trao đổi với các đồng chì cấp ủy, chính quyền địa phương, để 

đảm bảo công tác an ninh chính trị ở địa phương”. 

Hơn 23 năm công tác tại xã biên giới của tỉnh Hà Giang, người lính quê Ninh Bình đã coi nơi 

đây như quê hương thứ 2,  và cán bộ chiến sỹ trong đồn như anh em ruột thịt của mình. Nhiều năm 
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liền Địa úy Phạm Trần Duy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là người chiến sỹ biên 

phòng được nhân dân tin yêu, được anh em đồng đội mến phục./. 

CM DAN TOC VA PHAT TRIEN 

PHONG QUANG ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘCPTV: 

Thƣa quý vị và các bạn nghe đài! Tạo sinh kế bền vững cho ngƣời dân vùng đồng bào dân tộc 

đang là một trong những chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc. Là xã thuần nông, đời sống kinh tế 

còn nhiều khó khăn nên việc tiếp tục tập trung  nguồn lực đầu tƣ sẽ tạo động lực cho ngƣời thoát 

nghèo. Đảng bộ chính quyền xã Phong Quang đã có những giải pháp giảm nghèo qua việc chú 

trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc bằng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả kinh 

tế, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời dân. Phản ánh chuyên đề. Mời quý vị và các bạn 

cùng lắng nghe. 

 Đến thăm mô hình nuôi bò nhốt chuồng của hộ gia đình ông Lưu Văn Mìn thôn Lùng Càng là 

một trong những điển hình của thôn về phát triển chăn nuôi bò hàng hóa và sinh sản. Với mảnh đất 

trên 1 ha ông Mìn tập trung trồng thanh long ruột đỏ và cây ăn quả. Với chính sách ưu đãi của nhà 

nước, ông Mìn đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển nuôi bò nhốt. Có đất 

trồng cỏ, ông tập trung cho mô hình nuôi bò vỗ béo và sinh sản. Mỗi năm ông Mìn nuôi từ 10 đến 20 

con bò. Theo ông Mìn thì hiệu quả nuôi bò cho thu nhập khá cao, tính bình quân mỗi năm trừ chi phí 

cũng thu lãi trên 150 triệu đồng.  Hiện nay, mô hình này của ông  Mìn đã thu hút khá nhiều hộ dân 

trong xã học tập làm theo.  

TB Ông Lƣu Văn Mìn:  

" Mấy năm trƣớc khó khăn nhƣng từ khi có chính sách hỗ trợ cho vay vốn mua đƣợc 3 con mẹ 

về nuôi, sau này đƣợc hơn chụ con, vừa rồi bán đi trả ngân hàng" 
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 Vụ thu hoạch dứa vừa qua, người nông dân Phong Quang rất phấn khởi khi được cả mùa, cả 

giá. Đề án Phát triển dứa hàng hóa sau 18 tháng thực hiện đạt kết quả rất khả quan. Trên địa bàn xã 

có 143 hộ tham gia, tổng diện tích thực hiện 52 ha, trong đó có gần 43 ha phát triển tốt, năng suất 

bình quân 18 tấn/ha, những hộ đầu tư chăm sóc tốt năng suất đạt 30-33 tấn/ha. Sản lượng toàn vụ 

dứa đạt 861 tấn, trong đó bán theo hợp đồng cam kết với Công ty Đồng Giao 466 tấn, giá thu mua 

3.500 đ/kg, doanh thu trên 1,6 tỷ đồng; 395 tấn người dân bán ngoài thị trường, giá bình quân 6.000 

đ/kg, doanh thu gần 2,4 tỷ đồng... tổng doanh thu dứa vụ 1 đạt trên 4 tỷ đồng. Theo tính toán của cán 

bộ kỹ thuật Công ty Đồng Giao - doanh nghiệp liên kết trồng, bao tiêu sản phẩm dứa với người dân 

Phong Quang. Sau 2 vụ thu hoạch quả, bán chồi dứa giống, người nông dân sẽ có trong tay trên 8,2 

tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt 170 triệu đồng/ha, lợi nhuận 100 triệu đồng/ha. Như vậy, tính cả chu 

kỳ sinh trưởng, phát triển của cây dứa 30 tháng, lợi nhận thu được/ha đất canh tác cao hơn 44,5 triệu 

đồng so với trồng ngô. Trên cơ sở kết quả đạt được, vùng trồng dứa theo hình thức liên kết với 

doanh nghiệp tại xã Phong Quang sẽ tạo cho xã thành vùng sản xuất hàng hóa điển hình của huyện 

Vị Xuyên.  

TB Ông Nguyễn Tiến Minh: 

 " Đƣợc hai dự án này nhân dân rất ủng hộ, vì ngƣời ta thấy lợi ích rất cao so với trồng 

ngô, ở đây hàng năm trồng hai vụ khi có dự án thu mua ngƣời dân trồng 3 vụ, giá bán rất 

cao". 

 Một trong những chuyển biến khá tích cực trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc ở 

Phong Quang, đó là việc phát triển kinh tế hộ gia đình, trong đó xã chú trọng vận động người dân 

phát triển chăn nuôi, trồng cấy theo hướng hàng hóa. Nhiều hộ gia đình đồng bào đã tập trung chăn 

nuôi trâu, bò, lợn có quy mô nhỏ và vừa từ 2- 5 con trâu, bò.. Chính quyền xã Phong Quang đã tích 
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cực vận động người dân tiếp tục phát triển nhanh chăn nuôi theo hướng hiệu quả, an toàn dịch bệnh 

và vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. Hình thành các nông hộ chăn nuôi theo quy mô trang trại, 

gia trại và duy trì chăn nuôi nông hộ theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất;. 

Rồi đây, các dự án sẽ triển khai ở Phong Quang như nông trại chăn nuôi bò sữa của tập đoàn TH true 

milk sẽ hứa hẹn những chuyển biến tích cực trong đời sống người dân qua việc liên kết trồng cỏ nuôi 

bò.  

TB Ông Nguyến Mạnh Toàn: 

 " Hiện nay trên địa bàn xã Phong Quang rất nhiều chƣơng trình dự án, cũng nhƣ mô 

hình phát triên kinh tế nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo trên vùng đồng bào. Đến nay 

thu nhập từ các mô hình kinh tế đã đem lại cuộc sống khá hơn cho vùng đồng bào dân tộc". 

 Quan tâm phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc, Đảng bộ chính quyền xã Phong Quang 

luôn sâu sát, trăn trở tìm hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương. Bằng việc triển khai các 

chương trình, dự án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Qua đó, đang mở ra những 

triển vọng mới cho người dân phát triển kinh tế gia đình, đang góp phần tích cực thay đổi nhận thức 

của người dân các dân tộc trong xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, cùng chung tay xây dựng 

xã Phong Quang giàu đẹp./. 

                                                                   Nhạc cắt. 
               

                      PS: HỘI XUÂN BIÊN CƢƠNG ẤM LÒNG DÂN BẢN 

 Đồng bào và các bạn thấn mến! Những năm trở lại đây, Bộ Tƣ lệnh BĐBP đã tổ chức rất 

thành công chƣơng trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở các tỉnh giáp vùng biên giới. 

Chƣơng trình này là nhằm phát động phong trào chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ 

nghèo nơi biên giới khó khăn cùng có một cái tết đầy đủ.  
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  Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ chăm lo cho các gia đình chính 

sách, các hộ nghèo nơi biên giới vui Xuân, đón Tết mà chương trình này còn góp phần thiết thực  an 

sinh xã hội như “Nâng bước em tới trường", "Bò giống giúp người nghèo biên giới”. Dịp này Bộ Tư 

lệnh BĐBP tổ chức chương trình " Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản " tại Hà Giang. Phấn khởi tự 

hào hơn đó là đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang được đón bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch 

Quốc hội và các vị lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương lên thăm, động viên, họ đã mang những 

món quà rất ý nghĩa trao tặng đến tận tay người nghèo tại các huyện biên giới.  

 PV: Thƣợng Tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trƣởng, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà 

Giang. 

 " Năm nay Bộ tƣ lệnh bộ đội Biên phòng tổ chức chƣơng trình " xuân Biên phòng ấm lòng 

dân bản " tại  Hà Giang, không chỉ tạo không khí vui vẻ về mặt tinh thần mà còn giúp đỡ rất 

nhiều về mặt vật chất để bà con đón tết. Trong dịp này Biên phòng TW đã hỗ trợ cho 6 hộ nghèo 

ở vùng biên giới, có 2 huyện Vị Xuyên và Đồng Văn làm nhà, mỗi ngôi nhà trị giá 70 triệu đồng. 

Hỗ trợ 30 con bò, mỗi con trị giá 15 triệu đồng cho dân vùng biên giới của các huyện Vị Xuyên, 

Quản Bạ , Hoàng Su Phì và tặng 300 suất quà cho bà con nghèo, mỗi suất quà một triệu đồng, 

tặng 150 suất quà cho các cháu học sinh nghèo ở 34 xã vùng biên giới của tỉnh Hà Giang. Bện 

cạnh đó Bộ tự lệnh bộ đội Biên phòng TW cũng đã trao tặng 500 suất quà, mỗi suất quà gồm có: 

chăn ấm, tất, màn cho  các hộ nghèo ở vùng biên giới". 

  DCT: Thƣa đồng bào và các bạn thân mến! Hôm nay tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, 

huyện Vị Xuyên, Bộ tƣ lệnh bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã 

phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy, tổ chức 

ngày hội xuân biên phòng ấm lòng dân bản cho 5 xã giáp biên. Trong ngày hội hôm nay sẽ diễn 

ra các hoạt động thi nấu bánh chƣng, các trò chơi dân gian, giao lƣu văn hóa, văn nghệ giữa các 

xã biên giới của huyện Vị Xuyên.  
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 Tham gia ngày hội xuân hôm nay có 5 xã biên giới của huyện Vị Xuyên gồm: Xín Chải, Lao 

Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy, Minh Tân. Để động viên tinh thần cho bà con các Dân tộc vùng biên 

giới,  thi đua hăng say lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh Quốc phòng, Bộ tư 

lệnh bộ đội Biên phòng đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, để bà con 

được tham gia. 

  Chương trình"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2018 tại tỉnh Hà Giang mang nhiều ý 

nghĩa thiết thực động viên, giúp đỡ bà con nhân dân khu vực biên giới đón Tết cổ truyền được đầy 

đủ, ấm cúng. Tại ngày hội các đồng chí lãnh đạo, Bộ tư lệnh, bộ đội Biên phòng TW và các chiến sĩ 

Đồn Biên phòng Thanh Thủy đã cùng bà con nhân dân ở 5 xã chung tay gói bánh chưng tết, tạo cho 

không khí ấm cúng tình quân, dân.  

  Tất cả các nguyên liệu như: gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn để gói bánh, đều là nguyên liệu sạch, 

do bà con các dân tộc sản xuất ra. Ngay lúc này đội nào cũng làm luôn chân, luôn tay gói đủ các loại 

bánh, bánh vuông, bánh gù...tạo cho không khí của ngày hội hôm nay thật ý nghĩa. 

 Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, các nồi bánh chưng của 5 xã đã chín, nóng hổi, khói nghi ngút, được 

bốc, cắt ra thành miếng chia cho mọi người cùng thưởng thức, dù có những chiếc bánh vị nhạt một 

chút, nhưng nhìn không khí của quân và dân nơi vùng biên giới, thật sự ấm áp, đầy tình người. 

 PV chị: Mua Thị Sình,xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. 

 " Tôi rất vui và cảm ơn Nhà nƣớc đã đến tổ chức một cuộc vui nhƣ thế này cho bà con, vì 

chúng tôi ở vùng biên giới khó khăn, thiếu thốn, một ngày nhƣ thế này với chúng tôi rất ý nghĩa 

đƣợc giao lƣu học hỏi. Cũng sang năm mới rồi tôi xin chúc tất cả luôn dồi dào sức khỏe, tăng gia 

lao động sản xuất để năm mới bội thu hơn, và mong Đảng, Nhà nƣớc quan tâm đến ngƣời dân 

vùng biên chúng tôi hơn nữa". 
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 Ngoài thi gói, nấu bánh chưng thì ở đây, cũng đồng thời diễn ra các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, trò chơi dân gian như: Bắn nỏ, đi cà kheo, kéo co, đậy gậy. Đây là các môn thể thao truyền 

thống của đồng bào các dân tộc được tổ chức trong các dịp tết, lễ hội, mang tính cộng đồng rất cao, 

bởi nó gắn liền với lao động sản xuất và đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc vùng cao. 

 PV: Chị, Giàng Thị Thào, xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. 

 " Hôm nay đƣợc Đảng, Nhà nƣớc tổ chức hội vui chơi cho chúng tôi ở vùng biên giới, đƣợc 

đến tham gia hội tôi vui lắm. 

 - Hôm nay bạn tham gia hoạt động gì tại hội xuân? 

 - Hôm nay tôi đến thi đấu bắn nỏ, vì bắn nỏ là môn thể thao có từ rất lâu đời trong đời sống 

của ngƣời Mông rồi. Trƣớc đây chỉ dành cho đàn ông con trai, nhƣng tôi rất thích môn này tôi 

đã học đƣợc và đi giao lƣu với các xã rồi. Sang năm mới, qua đây tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới 

tất cả những ngƣời bạn thân yêu của tôi và các xã vùng biên giới ăn tết vui vẻ". 

 Cũng chính do điều kiện, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa còn 

nghèo nàn, nên mỗi trò chơi đều trở nên ý nghĩa, sâu xa hơn bao giờ hết, mỗi dịp tổ chức đều thu hút 

được đông đảo người tham gia, cổ vũ. Dù cuộc sống nơi biên cương vẫn còn gặp nhiều khó khăn 

nhưng đồng bào các dân tộc ở các xã biên giới đã tập trung phát triển sản xuất, cùng bộ đội Biên 

phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương, chung sức, chung lòng, phát triển kinh tế  và bảo vệ vùng 

biên vững chắc./. 

 

Nhạc hiệu: Chuyện trong bản làng 

Theo thống kê của Sở LĐTB & XH tỉnh năm 2015 những người vượt biên trái phép sang 

Trung Quốc lao động làm thuê có gần 5.300 lượt người, năm 2016 trên 6.800 lượt người, năm 2017 

gần 5.800 lượt người. Công việc chủ yếu là làm tại các trang trại, khai thác mỏ, làm công việc độc 

hại mà người dân bản địa không dám làm. Cũng nghe theo lời môi giới Vừ Già Pó cũng hòa cùng 
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những người lao động bất hợp pháp. Vừ Già Pó đi lao động trái phép sang Quảng Đông, Trung Quốc 

từ cuối năm 2011. Khoảng tháng 3/2012, anh trốn khỏi nhà chủ, đi bộ ròng rã gần 18 tháng để tìm 

việc làm mới, qua Trung Quốc, vào miền trung Myanmar rồi đến Bangladesh. Anh tiếp tục vào Ấn 

Độ cho tới khi vào đất Pakistan, bị bắt vào khoảng tháng 9/2013. Tổng quãng đường anh di chuyển 

khoảng 7.300km.  Sau đây mời đồng bào nghe bài phỏng vấn với anh Vừ Già Pó". 

   MC: Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi là anh đã vƣợt qua một quãng đƣờng khoảng 

7300 cây số... nhƣng sự thật thì vẫn là sự thật phải không. Vậy khi biết mình đã bị lạc đến một 

nơi hoàn toàn xa lạ nhƣ vậy thì lúc đó anh có cảm thấy nhƣ thế nào?  
- Vâng. Khi tôi lưu lạc đến một đất nước xa lạ, tôi không biết là đất nước nào nữa, mới đầu nghĩ 

là đường về nhà nhưng đi mãi không về đến nhà, lúc đấy sống chết thế nào thì tùy vào số phận 

thôi.  

- Khi đang lƣu lạc, trong túi anh không có tiền, anh làm thế nào để vƣợt qua chặng đƣờng 

đó? 

- Lúc đó tôi là người ăn xin, ăn mài thôi, vì trong túi không có tiền, xin được thì ăn, không được 

thì thôi, đến đâu thì đến. 

      -  Vậy lý do vì sao anh lại đi lạc một đoạn  đƣờng dài nhƣ vậy ?. 

     -  Vâng ! Chúng tôi đi làm thuê cho một chủ trồng rừng, hàng ngày nhà chủ bắt chúng tôi làm 

quần quật không cho nghỉ ngơi một phút nào, họ cho  người theo sát chúng tôi như chăn trâu, bò ăn 

cỏ. Chỉ cần nghỉ tay tý thôi là đánh chúng tôi nhiều lắm, ngày nào cũng làm vất vả và bị đánh nên 

chúng tôi mới tìm cách trốn, nếu không trốn thoát thì sợ họ đánh mình chết. 

-  Vâng, trong quá trình anh đi lạc đƣờng có ấn tƣợng nào làm cho anh nhớ và không thể quên 

đƣợc ?. 
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-  Lúc trên đường đi thì không biết lạc vào Nước nào rồi, tôi cũng không biết, có một người bắt tôi đi 

làm việc cho họ, hàng ngày bắt tôi hót phân trâu, họ không cho tôi dùng sẻng hót mà bắt tôi dùng tay 

bốc. Khi ăn cơm họ không cho cầm thìa ăn, không cho rửa tay, chỉ rửa một tý nước qua loa rồi bắt 

bốc cơm ăn, tôi thấy sao mình đi lạc đường như thế này bị người đối sự như con vật nên đau lòng 

lắm, rồi tiếp tục trốn đi. Được 3 ngày sau họ chuyển tôi vào trong chiếc xe trở đi đây, đi đó, không 

biết đi đâu nữa và họ thả tôi, tôi lại đi tiếp và đến được Pakistan.  

- Làm nhƣ thế nào mà anh lại tìm đƣợc đƣờng quay trở về quê hƣơng mình?. 

- Tôi bị nhốt 8 tháng ở trại đó, họ cũng gọi điện đi khắp nơi để tìm nơi ở của tôi,  nhưng không ai 

biết. Sau đó họ chuyển tôi vào ở trong một vùng nông thôn, khi đó có hai người ở Thái Lan đến, họ 

nói không biết tôi ở đâu đến, không biết có phải người Hà Nội không. Khi nghe thấy Hà Nội tôi mới 

nghe được, tôi bảo họ là tôi ở Hà Nội đến, khi đó họ lấy máy tính ra kéo hết lá cờ của các nước cho 

tôi xem, xem tôi biết không. Lúc đó tôi mới nói là tôi biết cả Bác Hồ nữa, Bác Hồ là của Việt Nam, 

biết cờ của Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Sau họ mới gọi điện cho đại sứ quán đến hỏi tôi, tôi 

bảo tôi là người Việt Nam, tôi ở tỉnh Hà Giang, huyện Mèo Vạc.  

  - Khi đang lƣu lạc nơi đất khách, anh có bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đƣợc về gặp vợ con 

không?. 

-  Khi đang lưu lạc nơi đất khách, ảnh tôi chưa về đến quê nhà thì tôi nghĩ mình mãi sẽ không về 

được, vì không có tiền, không biết tiếng, không biết đất nước mình ở phía nào nên không nghĩ là 

mình sẽ về đến nhà. Hiện tại những người đi trốn cùng tôi một đợt có 5 người về, còn một người ở 

xã Lũng Pù bây giờ cũng chưa về nhà, không biết còn sống hay đã chết và ở phương trời nào không 

có một thông tin gì. 

 Vâng cũng vì cuộc sống mƣu sinh cho nên những ngƣời ở gần đƣờng biên đi sang Trung 

Quốc làm thuê rất nhiều, vừa ảnh hƣởng đến trật tự an ninh địa phƣơng và ảnh hƣởng đến 
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chính bản thân của mình. vậy anh sẽ nói gì với bà con về vấn đề rủi ro mà anh đã từng trải 

qua?. 

- Vâng. tôi muốn nói với tất cả bà con, mọi người đi sang làm thuê ở bên Trung Quốc không đơn 

giản chút nào, chưa đi chưa biết khổ. Mình đi không có giấy tờ tùy thân thì chẳng khác gì kẻ trộm, 

may mắn thì về đến nhà, không may chết thì cũng như một con vật chết giữa đường thôi.   

  

 Nhạc hiệu Mục: Văn Bản mới   

 

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG ĐÓI RET CHO GIA SUC. 

 Thưa quý vị và các bạn! Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn số 20 về việc cường biện pháp 

phòng chống đói, rét cho gia súc, hạn chế thấp nhất thiệt hại xẩy ra. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu: Huy động sự vào cuộc của các hệ thống chính trị tham gia vào công tác chỉ đạo, tuyên 

truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho gia súc. Đặc 

biệt phát huy tối đa vai trò trách nhiệm các chốt thôn bản trong việc đi đầu tuyên truyền và thực hiện 

công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia để người dân cùng làm. Các địa phương chủ động sử dụng 

nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ hộ nghèo, gia đình neo đơn, hộ đồng bào dân tộc 

khó khăn mua bạt, vật liệu che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn tinh cho gia suc trong những ngày 

rét đậm, rét hại kéo dài. Đề nghị các đồng chí trong ban chấp hanh Đảng bộ tỉnh, UBMTTQ tỉnh, các 

tổ chức chính trị xã hội, các sở, ban, ngành của tỉnh trên cơ sở địa bàn được phân công phụ trách chủ 

động cử cán bộ xuống cơ sở đôn đốc công tác phòng chống đói, rét cho gia súc theo đúng chỉ đạo 

của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên tuyền , vận động 

hội viên, phát động phong trào thi đua tại cơ sở về công tác phòng chống đói, ret cho đàn gia súc./.  

 

Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại những nội dung chính mà bà con vừa nghe: 
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- Đoàn công tác Ủy ban về vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh HG   

         - Huyện Bắc Quang bắt quả tang tàng trữ, vận chuyển quả thuốc phiện. 

 - Năm 2017 toàn tỉnh xảy ra 76 vụ cháy nổ. 

- Đại úy Phạm Trần Duy - cán bộ vận động quần chúng Đồn Biên phòng Xín Mần được dân 

bản yêu quý 

- Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở các tỉnh giáp vùng biên giới.   

- Cuộc phỏng vấn của Phóng viên Đài PT-TH HG với anh Vừ Già Pó   

Chào hết 

 


