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Năm 2018 đi
qua, tuy phải
đối mặt với
nhiều khó
khăn, thách

thức do ảnh hưởng của tình
hình thế giới và khu vực
như: cuộc chiến thương mại
Mỹ - Trung, cách mạng công
nghiệp 4.0, nạn khủng bố và
làn sóng di cư diễn ra ở
nhiều quốc gia… nhưng trên
tất cả các lĩnh vực nước ta
đều đạt những kết quả quan
trọng. Kinh tế - xã hội tiếp
tục có những chuyển biến
tích cực, toàn diện. Nước ta
hoàn thành toàn bộ 12 chỉ
tiêu kế hoạch đề ra, trong đó
có 8 chỉ tiêu hoàn thành
vượt mức. Nổi bật là tốc độ
tăng trưởng kinh tế duy trì ở
mức cao - đạt 6,7%, chất
lượng tăng trưởng ngày
càng được cải thiện…

Hòa vào dòng chảy đó,
dưới sự lãnh đạo của Đảng
bộ, sự chỉ đạo, điều hành
quyết liệt của chính quyền,
Lạng Sơn đã đạt được
những kết quả nổi bật trên
các mặt. Kinh tế - xã hội của
tỉnh phát triển khá toàn diện,
từng lĩnh vực đều có sự
chuyển biến tiến bộ với
17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội
đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch
đúng hướng, kết cấu hạ tầng
được đâu tư; nông – lâm
nghiệp phát triển ổn định.
Chương trình nông thôn mới
được tập trung chỉ đạo thực
hiện; thương mại, dịch vụ, du
lịch, công nghiệp duy trì đà
tăng trưởng khá; môi trường
đầu tư kinh doanh tiếp tục
được cải thiện.

Cùng với kinh tế, quan
hệ đối ngoại của tỉnh tiếp tục
được tăng cường, nhất là
quan hệ hữu nghị hợp tác
với Quảng Tây (Trung
Quốc). Lĩnh vực văn hóa, xã

hội có nhiều tiến bộ; an sinh
xã hội được đảm bảo, đời
sống vật chất và tinh thần
của nhân dân ổn định. Quốc
phòng – an ninh được tăng
cường, trật tự an toàn xã hội
được đảm bảo, chủ quyền
an ninh biên giới được giữ
vững. Công tác xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị, khối đại đoàn kết
các dân tộc được củng cố
vững chắc.

Kết quả đạt được trong
năm qua thể hiện quyết tâm
cao của các cấp, các ngành,
sự đồng lòng ủng hộ của
người dân. Tuy nhiên, trong
quá trình thực hiện trên các
lĩnh vực cũng còn những tồn
tại hạn chế. Kinh tế, tuy tốc
độ tăng trưởng đạt được
mục tiêu kế hoạch nhưng
chưa bền vững, chưa phát
huy hiệu quả tiềm năng ở
những ngành, lĩnh vực có
lợi thế. Chương trình xây
dựng nông thôn mới đạt kết
quả tích cực so với năm
trước nhưng còn chậm so
với kế hoạch. Về văn hóa xã
hội, mặc dù tỉnh đã có nhiều
cố gắng, thực hiện quyết
liệt, động bộ các giải pháp
nhưng kết quả giáo dục đào
tạo, giảm nghèo chưa vững
chắc; công tác xây dựng
Đảng, hệ thống chính trị ở
cơ sở có mặt chuyển biến
còn chậm…

Từ bức tranh kinh tế - xã
hội của đất nước và của tỉnh
năm 2018, bước vào năm
2019, tỉnh ta xác định đây là
năm có ý nghĩa vô cùng
quan trọng trong thực hiện
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội
nhiệm kỳ 5 năm 2016 –
2020. Do đó, mục tiêu, chỉ
tiêu tỉnh đề ra trong năm
mới vừa bao quát toàn diện
các lĩnh vực song cũng rõ
trọng tâm, trọng điểm nhằm
tạo thế và lực mới làm nền

tảng vững chắc cho những
năm tiếp theo.

Nhiệm vụ căn cốt “Phát
triển kinh tế là trung tâm,
xây dựng Đảng là then
chốt”, tỉnh ta xác định, năm
2019 tiếp tục tập trung nâng
cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của toàn
Đảng bộ, xây dựng hệ thống
chính trị tinh gọn, trong
sạch, vững mạnh; tập trung
phát triển kinh tế nhanh và
bền vững với tốc độ tăng
trưởng đạt từ 8,5 đến 9%,
quan tâm phát triển kinh tế
cửa khẩu; tái cơ cấu ngành
nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới; nâng
cao chất lượng các loại hình
dịch vụ, sản phẩm du lịch;
tăng cường phát triển kết
cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ
tầng giao thông để từ đó
thúc đẩy các lĩnh vực khác
cùng phát triển.

Hiện thực hóa được điều
này, cùng với phát huy
những kết quả đạt được,
thành tích và kinh nghiệm,
bài học rút ra từ thực tiễn
những năm qua, trong năm
mới, toàn Đảng bộ tiếp tục
phát huy mạnh mẽ vai trò
lãnh đạo toàn diện các mặt;
các cấp chính quyền quyết
liệt hơn nữa trong quản lý,
điều hành; nâng cao hiệu
lực, hiệu quả hoạt động của
hệ thống chính trị, phát huy
quyền làm chủ của nhân
dân, sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân. Tạo cơ chế và
phát huy tinh thần năng
động, sáng tạo, quyết liệt
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức thực hiện nhiệm vụ
của các cấp, các ngành từ
tỉnh đến cơ sở cùng cộng
đồng doanh nghiệp và các
tầng lớp nhân dân. Từ đó
tạo thế và lực mới, vững
bước trong hội nhập.
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Ông Vy Minh Long,
Trưởng Ban Tuyên giáo
Huyện ủy Cao Lộc: “Xác
5?nh nTi dung 5Tt phá nhHm
t;o chuyOn biMn rõ nét trong
h=c tLp và làm theo t8 t8Dng,
5;o 5Ec, phong cách HR Chí
Minh”

Ban Thường vụ Huyện ủy đã
đăng ký 4 nội dung đột phá toàn
khóa trong thực hiện Chỉ thị 05,
trong đó năm 2018 đăng ký nội
dung đột phá tư tưởng Hồ Chí
Minh về xây dựng Đảng.

Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo
phát động thực hiện có hiệu quả
các cuộc vận động và phong trào
thi đua yêu nước gắn với thực hiện
Chỉ thị 05; các phong trào xây
dựng tổ chức cơ sở đảng trong
sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị

vững mạnh. Cán bộ, đảng viên,
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
đã nghiêm túc thực hiện tự phê
bình và phê bình với tinh thần
thẳng thắn, trung thực, cầu thị,
góp phần khắc phục cách làm
mang tính hình thức, né tránh,
ngại va chạm.

Đồng thời Huyện ủy tăng
cường kiểm tra việc thực hiện
trách nhiệm của người đứng đầu
và việc thực hiện nhiệm vụ của
các bộ phận chuyên môn; nêu
gương về đức tính khiêm tốn, giản
dị; tác phong sâu sát thực tế, gần
gũi trong cơ quan, đơn vị; nêu
gương về ý thức kỷ luật và tinh
thần đoàn kết…

Bà Hoàng Thị Tuyết, Bí
thư Đảng ủy thị trấn Văn
Quan, huyện Văn Quan:
“TLp trung triOn khai mô hình
cA thO, thiMt thGc”

Năm 2018, Đảng bộ thị trấn

Văn Quan đăng ký mô hình học
tập Chỉ thị 05: “Đổi mới tác
phong, lề lối làm việc, nâng cao
chất lượng cải cách hành chính,
trọng tâm là cải cách thủ tục hành
chính”. Thực hiện mô hình, Đảng
ủy chỉ đạo, rà soát, bố trí cán bộ
công chức có trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng nhằm đảm bảo
phục vụ nhân dân đạt hiệu quả cao
nhất. Từ việc thực hiện nghiêm

túc mô hình, ý thức trách nhiệm,
kỷ cương, kỷ luật, tác phong lề lối
làm việc của công chức được nâng
lên; 100% hồ sơ đến giao dịch
được giải quyết đúng quy trình,
thủ tục và thời gian theo quy định;
chất lượng cải cách thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa được
đảm bảo, đánh giá về sự hài lòng
của người dân đạt trên 85%.

Thượng tá Hoàng Việt
Châu, Bí thư Đảng bộ cơ
sở, Trưởng phòng Cảnh
sát Quản lý hành chính về
trật tự xã hội, Công an
tỉnh: “H=c Bác phong cách
dân ch@”

Qua một năm triển khai thực
hiện chuyên đề năm 2018, cá nhân
tôi đã nỗ lực học Bác phong cách
dân chủ. Phong cách dân chủ yêu
cầu người cán bộ, đảng viên phải
sâu sát quần chúng, chú ý tìm hiểu

tâm tư nguyện vọng của quần
chúng; lắng nghe ý kiến và giải
quyết những kiến nghị chính đáng
của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu
phê bình của quần chúng và sửa
chữa khuyết điểm của mình.

Tôi và các đồng nghiệp đã trực
tiếp đến cơ sở làm các thủ tục cấp
chứng minh thư cho bà con nhân
dân; thực hiện tiếp công dân vào
các ngày thứ 7 hằng tuần để giải
đáp thắc mắc của người dân, xử lý
những tình huống phát sinh, theo
đó từ đầu năm đến nay đã tiếp
được hơn 4.600 lượt công dân.
Thời gian tới, tôi tiếp tục nêu cao
tính tiên phong, gương mẫu để
cùng tập thể hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao.

Thực hiện: THANH MAI –
PHƯƠNG DUNG

Thmc hiyn chuyên Pw nTm 2018 “Xây dmng phong cách, tác phong công tác c^a ngSei Ping Pru,
c^a cán b~, PUng viên trong hZc tup và làm theo tS tSfng, PVo Pic, phong cách H{ Chí Minh”,
nhiwu PRn v], cá nhân Pã có nhlng cách làm phù hhp, sát vdi tình hình thmc tv, Pem Pvn nhlng
chuyxn bivn tích cmc trong nhun thic và hành P~ng, tVo sic lan tYa mVnh mX trong c~ng P{ng.

Đi từ việc cụ thể

Với mục đích xây dựng
và thực hiện phong
cách làm việc của cán
bộ, đảng viên, phong

cách lãnh đạo của người đứng đầu,
cán bộ chủ chốt, các đơn vị đã
nghiêm túc thực hiện các nội dung
chuyên đề 2018 theo hướng dẫn.
Trong đó tập trung tổ chức học tập
quán triệt, đẩy mạnh công tác
thông tin tuyên truyền, tăng cường
công tác kiểm tra giám sát, xác
định nội dung đột phá…

Ngay từ đầu năm, 100% chi,
đảng bộ đã hướng dẫn cán bộ,
đảng viên xây dựng bản cam kết tu
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm
2018, trong đó nêu rõ mục tiêu
phấn đấu cụ thể của bản thân;
nhiệm vụ trọng tâm của cá nhân
được tập thể phân công; xác định
những công việc cụ thể, có giải
pháp và lộ trình thực hiện…Đồng
thời mỗi đơn vị xác định nhiệm vụ
trọng tâm gắn liền với việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Qua đây
xuất hiện những mô hình hay, cách
làm tốt, lấy đó làm kinh nghiệm để
các đơn vị khác học tập làm theo.

Điển hình như huyện Văn
Lãng, Ban Thường vụ Huyện ủy
đã xây dựng và tổ chức thực hiện
các nội dung đột phá năm 2018,
trong đó tăng cường chỉ đạo kiểm
tra, giám sát để đảm bảo thực hiện
nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành
chính. Kết quả 100% chi, đảng bộ
trực thuộc đã đưa nội dung này
thành nhiệm vụ trọng tâm và tiến
hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy

chế làm việc…Để việc học tập và
làm theo gương Bác tạo sức lan
tỏa trong toàn Đảng bộ và xã hội,
các cá nhân, tập thể đã đăng ký
học theo Bác bằng những việc làm
cụ thể, thiết thực. Điển hình như
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận
động được 34 hội viên hiến hơn
9.000 m2 đất làm đường; Đảng ủy
Công an huyện huy động cán bộ,

chiến sỹ ủng hộ được hơn 200
triệu đồng để mở đường giao
thông; nhân dân thôn Nà Han
đóng góp được 168 triệu đồng làm
đường giao thông; ông Nông Văn
Nguyệt xã Nam La hiến hơn 3.000
m2 đất để làm đường…

Để việc thực hiện chuyên đề
2018 đi vào nền nếp, các đơn vị
trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm

túc công tác kiểm tra, giám sát
việc học và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiêu biểu Thành ủy Lạng Sơn. Bà
Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban Tuyên
giáo Thành ủy cho biết: Thành ủy
đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện
Chỉ thị 05, việc quán triệt, triển
khai học tập và xây dựng chương
trình hành động thực hiện Nghị

quyết Hội nghị Trung ương 5, 6
(khóa XII) đối với Đảng ủy và
đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty
Cổ phần Chợ Lạng Sơn; kiểm tra
việc thực hiện Quy định số 216-
QĐi/TU, ngày 15/5/2017 của Ban
Thường vụ Thành ủy về trách
nhiệm nêu gương của các đồng
chí cấp ủy viên, việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4-
NQ/TW đối với Đảng ủy và đồng
chí Bí thư Đảng ủy phường Đông
Kinh. Việc thực hiện công tác này
đã giúp các cá nhân, tập thể tiếp
thu những ý kiến của cấp trên để
từ đó phát huy ưu điểm, khắc
phục những hạn chế trong thực
hiện chuyên đề 2018, nhất là đối
với người đứng đầu cơ quan, đơn
vị.

Sau một năm thực hiện
nghiêm túc chuyên đề 2018 đã
giúp các đơn vị phát huy tinh thần
chủ động, sáng tạo, lựa chọn
những nội dung, hình thức học tập
phù hợp với thực tiễn. Qua đây
xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể
gương mẫu đi đầu trong thực thi
công việc, tạo sức lan tỏa sâu rộng
trong thực hiện Chỉ thị 05, nhất là
đối với việc xây dựng phong cách,
tác phong công tác của người
đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Từ
đó góp phần tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ trong nhận thức, hành
động cho toàn xã hội, từng bước
ngăn chặn, đẩy lùi những biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống.

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG
– THANH MAI

Thmc hiyn ý kivn ch[ PVo c^a ThSeng trmc T[nh ^y, cTn ci HSdng dtn sz 52-HD/BTGTW ngày
20/11/2017 c^a Ban Tuyên giáo Trung SRng vw hZc tup và làm theo tS tSfng, PVo Pic, phong cách
H{ Chí Minh chuyên Pw nTm 2018 “Xây dmng phong cách, tác phong công tác c^a ngSei Ping Pru,
c^a cán b~, PUng viên”, Ban Tuyên giáo T[nh ^y Pã ban hành HSdng dtn sz 43-HD/BTGTU vw hSdng
dtn hZc tup chuyên Pw nTm 2018.

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng trong đợt sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05
tại Đảng bộ huyện Văn Quan

Th2c hi7n Ch+ th, 05:

Nhìn l<i viOc thGc hiOn chuyên 6M n:m 2018
Chào N�m M�i 2019



Năm 2018 được ví như
“năm của các hội thi”,
bởi 3 ban xây dựng
Đảng của Tỉnh ủy

gồm: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ
chức, Ban Dân vận đã tham mưu
cho tỉnh tổ chức thành công 3 hội
thi lớn cấp tỉnh: giảng viên lý luận
chính trị giỏi; bí thư chi bộ giỏi;
dân vận khéo. Những hội thi này
từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đã thu
hút sự quan tâm của đông đảo cán
bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó
tạo được dấu ấn rõ nét trong công
tác tuyên truyền, góp phần nâng
cao chất lượng công tác xây dựng
Đảng.

Điển hình như hội thi giảng
viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh
do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham
mưu tổ chức vào tháng 5. Tham
dự hội thi có 31 thí sinh là các
giảng viên, giảng viên kiêm chức
của trung tâm bồi dưỡng chính trị
các huyện, thành phố, đảng ủy
trực thuộc. Hội thi là dịp để các thí
sinh giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm về chuyên môn, nghiệp
vụ, kỹ năng sư phạm đồng thời
giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy
đủ hơn về công tác giáo dục lý
luận chính trị …

Đại tá Lê Trọng Sáu, Chánh
Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh,
thí sinh đạt giải nhì cấp tỉnh, giải
khuyến khích hội thi giảng viên lý
luận chính trị giỏi cấp khu vực
phía Bắc chia sẻ: Từ vòng thi cấp
tỉnh, tôi đã học hỏi được các thí
sinh khác phương pháp truyền tải,
giảng dạy sao cho hiệu quả và lôi
cuốn người nghe. Phần thi trả lời
câu hỏi ứng xử liên quan trực tiếp
đến nội dung các bài đăng ký dự
thi cho tôi bản lĩnh sân khấu, phản
ứng nhanh nhạy với các tình
huống. Những kinh nghiệm đúc
rút từ hội thi cấp tỉnh, tôi vận dụng
vào hội thi cấp khu vực và đã đạt
giải.

Khác với hội thi giảng viên lý
luận chính trị giỏi, hội thi bí thư
chi bộ giỏi và dân vận khéo được
tổ chức từ cấp cơ sở với đối tượng
tham gia là cán bộ, đảng viên. Ở

hai hội thi này, các thí sinh đều
đem đến những tình huống sát
thực tiễn đời sống, qua đó phản
ánh chân thực trách nhiệm, vai trò
của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Như hội thi bí thư chi bộ giỏi
đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị
sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Tại Đảng bộ xã Vân An, huyện
Chi Lăng có 18 thí sinh đại diện
cho các chi bộ tham gia hội thi.
Ông Đào Văn Luyên, Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy xã cho biết:
Hội thi đã lôi cuốn đội ngũ hỗ trợ
thí sinh và đông đảo khán giả đến
cổ vũ. Tại hội thi cấp huyện, cấp
tỉnh, xã đã lập tổ hỗ trợ cho thí
sinh đại diện, thường xuyên theo
dõi, giúp đỡ trong quá trình ôn
luyện kiến thức và tập dượt các
tiểu phẩm. Với tinh thần đoàn kết,
quyết tâm, thí sinh của xã đã đạt
giải nhất cấp huyện và giải nhì

cấp tỉnh.
Sau vòng thi cấp cơ sở, 15

đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh
đã cử đại diện gồm 26 thí sinh
tham dự hội thi cấp tỉnh vào tháng
9. Đây là dịp để đội ngũ cấp ủy
viên và các bí thư chi bộ bổ sung
kiến thức, kinh nghiệm xử lý tình
huống trong thực tiễn về các vấn
đề nghiệp vụ của công tác xây
dựng Đảng.

Cùng với hội thi bí thư chi bộ
giỏi, dân vận khéo là một trong
những hội thi thu hút sự quan tâm
của toàn tỉnh. Từ những tình
huống thực tế, các diễn viên
không chuyên đã dàn dựng nên
những tiểu phẩm có ý nghĩa giáo
dục cao. Hội thi cấp tỉnh được tổ
chức vào tháng 10 với 15 đội thi
gồm 75 thí sinh đến từ 15 đảng bộ
trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Bà Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Hội thi
dân vận khéo từ cấp cơ sở đến cấp
tỉnh đã thu hút sự quan tâm của

đội ngũ cán bộ làm công tác dân
vận và nhân dân. Hình thức sân
khấu hóa là cách thức tuyên
truyền hiệu quả những chủ trương,
nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước, phát huy sức mạnh khối đại
đoàn kết dân tộc trong phát triển
kinh tế, xây dựng đời sống văn
hóa.

Mặc dù chủ đề khô khan nhưng
qua các hội thi, các đơn vị đã vận
dụng hình thức sân khấu hóa một
cách triệt để, thêm vào đó việc đầu
tư trang phục, đạo cụ sân khấu…đã
tạo hiệu ứng tích cực cho việc
tuyên truyền. Tiểu phẩm được xây
dựng sinh động, dễ hiểu trên cơ sở
những câu chuyện xảy ra thường
ngày nên khi theo dõi không chỉ
đội ngũ cán bộ, đảng viên mà nhân
dân cũng bị lôi cuốn theo.

Những chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước được cụ thể, đơn
giản hóa bằng tình huống sát thực
và ý nghĩa đã tạo chuyển biến tích
cực về nhận thức cho cán bộ, đảng
viên và nhân dân, góp phần nâng
cao chất lượng công tác xây dựng
Đảng từ cơ sở.
PHƯƠNGDUNG–THANHMAI

Hiệu quả tuyên truyền
từ sân khấu hóa

Trong nTm 2018, công tác tuyên truywn c^a các ban xây dmng
QUng PShc thmc hiyn Pa dVng, trong Pó n|i but hRn cU là hình
thic sân khqu hóa.

Nhi1u hình th+c tuyên
truy1n

Để thực hiện, Tỉnh uỷ lãnh đạo,
chỉ đạo các cấp, ngành triển khai
đồng bộ việc thực hiện Nghị quyết
71 từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn các
huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực
thuộc tổ chức học tập, quán triệt,
triển khai thực hiện Nghị quyết sâu
rộng trong cán bộ, đảng viên và
nhân dân; xây dựng nội dung và
chỉ đạo thực hiện chương trình bồi
dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán
bộ, lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên
các cấp và cán bộ, đảng viên cấp
huyện và cơ sở.

Công tác quán triệt, triển khai
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng
được đổi mới, đội ngũ báo cáo
viên các cấp khi được phân công
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị
của Đảng đều nghiên cứu kỹ nội
dung, kết hợp sử dụng các phương
tiện hiện đại vào phục vụ bài
giảng; các nội dung truyền đạt đều
liên hệ với thực tiễn cơ sở, phù hợp
với từng đối tượng, nội dung quán
triệt. Một số cấp ủy chủ động mời
báo cáo viên trung ương đến
truyền đạt, như: Thành ủy Lạng
Sơn, Huyện ủy Bắc Sơn, Đảng ủy
Khối các cơ quan tỉnh.

Ông Lâm Văn Viên, Trưởng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc
Bình cho biết: Những năm gần
đây, năm nào huyện Lộc Bình
cũng tổ chức biểu dương điển hình
tiên tiến trong học tập và làm theo
gương Bác; năm nay, huyện sơ kết
Chỉ thị 05, tổ chức và trao giải
cuộc thi viết về chủ đề học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, nhiều tấm
gương điển hình trên các lĩnh vực
đã được vinh danh, qua tuyên
truyền bằng nhiều hình thức, nhận
thức của cán bộ, đảng viên và nhân
dân về các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước được nâng lên.
Hay như Đảng ủy Khối các cơ

quan tỉnh, đã xây dựng và ban
hành nghị quyết chuyên đề về
nâng cao chất lượng học tập, quán
triệt các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng; xây dựng Đề án “Nâng cao
chất lượng công tác giáo dục chính
trị tư tưởng trong Đảng bộ Khối
giai đoạn 2017-2020”; Đề án “Thí
điểm xây dựng phòng tuyên truyền
tại cơ sở đảng trực thuộc”… qua
đó góp phần nâng cao nhận thức
và giáo dục truyền thống cho cán
bộ, đảng viên, công chức, viên
chức.

Từ cuối năm 2013 đến nay, đội

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền
viên các cấp tổ chức được 91.405
buổi tuyên truyền, cho hơn 5 triệu
lượt người nghe. Trong mỗi hội
nghị triển khai nghị quyết, cấp uỷ
các cấp đều dành thời gian cho cán
bộ, đảng viên thảo luận và được
giải đáp cụ thể từng nội dung,
đúng trọng tâm. Kết quả triển khai,
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị
của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng
viên hằng năm luôn đạt tỷ lệ từ
97% trở lên.
Chuy2n bi0n nh/n

th+c
Sau hơn 5 năm triển khai thực

hiện Nghị quyết 71, nhận thức của
cán bộ, đảng viên về công tác giáo
dục chính trị tư tưởng được nâng
lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng,
giáo dục lý luận chính trị, giáo dục
lịch sử truyền thống tiếp tục được
đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ làm
công tác giáo dục chính trị tư
tưởng được tăng cường về số
lượng và chất lượng. Đặc biệt là
việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
và thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XI, XII về xây dựng,
chỉnh đốn Đảng đã tạo bước
chuyển biến quan trọng trong
nhận thức và hành động của cán

bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân. Lòng tin của cán bộ, đảng
viên, nhân dân vào sự nghiệp cách
mạng của Đảng được củng cố và
nâng cao.

Tuy nhiên, qua thực hiện Nghị
quyết cũng nhận thấy, việc quán
triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ
thị của Đảng ở một số cấp ủy chất
lượng chưa cao. Công tác tuyên
truyền chưa đa dạng và kịp thời.
Một số ít đảng viên ý thức học tập
nghị quyết chưa cao. Một bộ phận
cán bộ, đảng viên và nhân dân còn
thiếu cảnh giác trước âm mưu của
các thế lực thù địch, có biểu biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức và lối sống… Trong
đó, nguyên nhân là do vai trò lãnh
đạo, sức chiến đấu của một số tổ
chức đảng và đảng viên chưa cao;
việc thực hiện nêu gương của một
số lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa
hiệu quả…

Ông Nông Văn Thảm, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết:
Khắc phục những hạn chế đó, thời
gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo
đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị
quyết số 71, trong đó tăng cường,
củng cố, nâng cao năng lực, sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
và đảng viên; đổi mới, nâng cao
chất lượng quán triệt, tổ chức thực
hiện các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ
động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã
hội, kịp thời phản ánh và định
hướng dư luận xã hội trước những
vấn đề phức tạp; tiếp tục thực hiện
tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng
cho cán bộ, công chức; nâng cao
hiệu quả công tác kiểm tra, giám
sát của cấp ủy, tổ chức đảng; kịp
thời tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc và chấn chỉnh kịp thời
những vấn đề phức tạp nảy sinh từ
cơ sở…

Bài, ảnh: PHÙNG KHIÊM

Ngày 30/10/2013, Ban Chqp hành QUng b~ t[nh ban hành Ngh] quyvt sz 71 vw lãnh PVo
công tác giáo d`c chính tr] tS tSfng Pvn nTm 2015 và nhlng nTm tivp theo. Sau hRn 5 nTm
trixn khai thmc hiyn, nhun thic c^a cán b~, PUng viên vw công tác giáo d`c chính tr] tS
tSfng PShc nâng lên.

Lãnh đạo Huyện ủy Lộc Bình trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ThGc hiPn Ngh? quyMt 71 c@a T>nh @y

T<o chuyNn biLn vM nhKn thCc
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Đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu

Đại tá Trịnh Hữu Tăng,
Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng (BĐBP)
tỉnh: “6Ky m;nh ho;t 5Tng
ngo;i giao nhân dân”

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư
lệnh BĐBP, căn cứ tình tình thực
tế của địa phương, Bộ Chỉ huy
BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên
phòng tham mưu, phối hợp với cấp
ủy, chính quyền các xã, thị trấn
biên giới tiến hành khảo sát, nắm
tình hình; chủ động liên hệ với cấp
địa phương tương đương của
Trung Quốc để trao đổi, thống nhất
chương trình, nội dung kết nghĩa
hai bên, báo cáo, xin ý kiến cấp
trên của mỗi bên, cho phép kết
nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên
biên giới (kết nghĩa bản – bản).
Tính đến tháng 11/2018, khu vực
biên giới tỉnh Lạng Sơn đã kết

nghĩa được 9 cụm dân cư (bản –
bản) và 2 cặp xã, thị trấn – trấn.

Sau kết nghĩa, hai bên đã có
nhiều hoạt động thiết thực như:
giao lưu văn hóa, thể thao, tạo
công ăn, việc làm, hỗ trợ cây
giống, kỹ thuật chăm sóc vật nuôi,
cây trồng, giúp nhau phát triển
kinh tế, xã hội… góp phần xây
dựng biên giới hòa bình, hữu nghị,
ổn định, hợp tác và phát triển.

Phát huy kết quả đạt được, thời
gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục phối
hợp thực hiện tốt hơn nữa hoạt
động đối ngoại nhân dân; phối hợp
với cấp ủy, chính quyền địa
phương biên giới trong tỉnh tiếp
tục đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa
biên giới.

Ông Lương Trọng
Quỳnh, Bí thư Huyện ủy
Lộc Bình: “68a các mQi quan
hP 5ã thiMt lLp 5i vào chiNu
sâu”

Công tác đối ngoại được cấp
ủy, chính quyền và các cơ quan
đơn vị trên địa bàn huyện thực
hiện nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ
theo các quy định của Đảng, Nhà

nước, của tỉnh về công tác đối
ngoại.

Trong năm 2018, UBND
huyện đã ký kết mở cửa, nâng cấp
cặp cửa khẩu song phương Chi
Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung
Quốc). Công an huyện đã cam kết
với Cục Công an Ninh Minh –
Khu tự trị Dân tộc Choang,
Quảng Tây, Trung Quốc duy trì tổ
chức hội đàm, trao đổi thông tin,
phối hợp điều tra, xác minh trong
công tác phòng, chống tội phạm
hai bên biên giới. Các hoạt động
thương mại, xuất nhập khẩu trên
địa bàn huyện có chuyển biến tích
cực, lĩnh vực văn hóa, xã hội luôn
được quan tâm, hoạt động của
người, phương tiện xuất, nhập

cảnh qua lại biên giới ngày càng
tăng. Trong năm, Công an huyện
đã cấp 947 giấy thông hành cho
nhân dân biên giới sang Trung
Quốc. Cấp ủy, chính quyền huyện
cũng thường xuyên duy trì các
cuộc gặp gỡ, trao đổi thư, hội đàm
định kỳ với cấp ủy, chính quyền
huyện Ninh Minh. Qua đây, mối
quan hệ của chính quyền và nhân
dân hai bên ngày càng được củng
cố, góp phần thúc đẩy giao
thương, hợp tác du lịch, giữ ổn
định khu vực biên giới.

Ông Nguyễn Hữu
Hoành, Chủ tịch hội Hữu
nghị Việt – Trung tỉnh
Lạng Sơn: “T9ng c8Cng giao
l8u hFu ngh?”.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị
Việt – Trung tỉnh Lạng Sơn
thường xuyên củng cố tổ chức,
phát triển hội viên mới, tăng
cường giao lưu hữu nghị giữa tỉnh
Lạng Sơn và các địa phương
Trung Quốc. Cụ thể, tháng
10/2018, Hội Hữu nghị Việt –
Trung tỉnh cùng Hội Hữu nghị
Việt Nam – Trung Quốc sang

thành phố Quế Lâm, Quảng Tây,
Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 50 năm
ngày thành lập Bệnh viện Nam
Khê Sơn (đây là nơi đã điều trị cho
hơn 5.000 bệnh nhân Việt Nam
trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước
từ năm 1968 đến năm 1975). Hội
Hữu nghị Việt – Trung tỉnh Lạng
Sơn cũng tham gia đoàn Việt Nam
tham gia giao lưu với Hội Cựu
chiến binh thành phố Quế Lâm (là
những người đã sang Việt Nam
làm nhiệm vụ trong thời kỳ chống
Mỹ cứu nước)…

Trong thời gian tới, Hội Hữu
nghị Việt – Trung tỉnh Lạng Sơn
tiếp tục tăng cường giao lưu hữu
nghị đối ngoại nhân dân; thiết lập
các quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh
vực hai bên cùng quan tâm, góp
phần đẩy mạnh công tác đối ngoại
nhân dân.

Thực hiện: TRANG VÂN

NTm 2018, dSdi sm lãnh PVo, ch[ PVo thzng nhqt c^a cqp ^y, chính quywn t[nh, sm phzi hhp
P{ng b~ gila các cR quan, PRn v] liên quan, LVng SRn Pã trixn khai thmc hiyn có hiyu quU hoVt P~ng
Pzi ngoVi nhân dân.

Thôn biên giới Cốc Nam,
xã Tân Mỹ, huyện Văn
Lãng có trên 400 hộ với
hơn 1.000 nhân khẩu

sinh sống. Sau 2 năm kết nghĩa
với bản Lũng Nghịu, thôn Khả
Phong, trấn Hữu Nghị, thị Bằng
Tường, Quảng Tây (Trung Quốc),
cấp ủy, chính quyền, nhân dân 2
bên có nhiều hoạt động thiết thực.
Người dân 2 thôn - bản có nhiều
dịp gặp gỡ trao đổi, học tập kinh
nghiệm sản xuất, phát triển kinh
tế…

Chị Hoàng Thị Phương, người
dân thôn Cốc Nam cho biết: “Sau
khi kết nghĩa, chúng tôi được
tuyên truyền xây dựng tình đoàn
kết, bảo vệ môi trường; bảo vệ
đường biên; phòng chống tệ nạn
xã hội, buôn lậu, gian lận thương
mại và được tham gia các hoạt
động giao lưu văn hóa. Qua đây
góp phần vun đắp và giữ mối quan
hệ láng giềng bền chặt hơn”.

Tính đến hết năm 2018, khu
vực biên giới của tỉnh có 9 cụm
dân cư kết nghĩa bản - bản và 2
đơn vị cấp xã kết nghĩa với địa
phương của Trung Quốc. Ngoài
việc tổ chức kết nghĩa biên giới,
trong năm qua, các cấp, ngành, 5
huyện biên giới và các tổ chức,
đoàn thể đã tăng cường tổ chức
các hoạt động giao lưu hữu nghị,
hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp
tác, giao lưu văn hoá - thể thao,
biểu diễn nghệ thuật, tổ chức lễ
hội xuân cho nhân dân hai bên
biên giới nhân các dịp lễ, tết, quốc

khánh hai nước. Các hoạt động
ĐNND này đã ngày càng tạo điều
kiện thuận lợi cho nhân dân khu
vực biên giới phát huy quan hệ
láng giềng truyền thống, qua lại
thăm thân, giao lưu, hợp tác kinh
doanh, trao đổi hàng hoá, góp
phần quan trọng vào việc xây
dựng biên giới hòa bình, hữu nghị,
ổn định, hợp tác và phát triển, tạo
nên điểm nhấn trong mối quan hệ
hợp tác ĐNND giữa tỉnh Lạng
Sơn với khu tự trị Dân tộc Choang

Quảng Tây (Trung Quốc).
Ngoài hợp tác với Quảng Tây,

tính đến năm 2018, Lạng Sơn đã
mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp
tác, giao lưu nhân dân với các địa
phương khác của Trung Quốc,
Nhật Bản, Hàn Quốc.... như: ký
kết thiết lập quan hệ hợp tác với
thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết
Giang (Trung Quốc); tỉnh Gang-
won (Hàn Quốc) và Cơ quan
Quản lý doanh nghiệp công tỉnh
Kanagawa (Nhật Bản). Toàn tỉnh

đã có 2 hội hữu nghị nhân dân
gồm: Hội Hữu nghị Việt Nam -
Trung Quốc; Hội Hữu nghị Việt
Nam - Liên bang Nga và 33 tổ
chức phi chính phủ nước ngoài
đăng ký hoạt động. Tỉnh đã tiếp
nhận 25 dự án với tổng giá trị tài
trợ đạt trên 2,5 triệu USD và trên
30 khoản tài trợ phi dự án với giá
trị trên 270.000 USD trên nhiều
lĩnh vực như: y tế, giáo dục, bảo
vệ môi trường, bảo vệ đa dạng
sinh học, nông nghiệp phát triển

nông thôn và các vấn đề xã hội; hộ
nghèo, gia đình chính sách, nạn
nhân chất độc da cam trong tỉnh
đã được hỗ trợ xây dựng 59 ngôi
nhà và được ủng hộ từ nhiều
chương trình, hoạt động nhân đạo
từ thiện khác.

Ông Hoàng Xuân Thuận,
Giám đốc Sở Ngoại vụ Lạng Sơn
cho biết: Để hoạt động ĐNND đi
vào chiều sâu, cấp ủy, chính quyền
tỉnh thường xuyên chỉ đạo và tạo
điều kiện thuận lợi cho tổ chức và
nhân dân tham gia các hoạt động
giao lưu nhân dân; thăm, khảo sát,
tìm hiểu về địa phương hoặc tham
gia các hoạt động tình nguyện; chỉ
đạo các tổ chức tích cực tham gia
hoạt động giao lưu quốc tế, quyên
góp, ủng hộ, tương trợ nhân dân
các nước bị thảm họa, thiên tai
nhằm phát huy trách nhiệm với
cộng đồng quốc tế; cung cấp
thông tin đầy đủ, đúng đắn về
quan điểm, đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng, nhà nước về
công tác ĐNND đến mọi tầng lớp
nhân dân.

Năm 2019, UBND tỉnh tiếp
tục chỉ đạo kiện toàn, bổ sung lực
lượng, nâng cao chất lượng đội
ngũ làm công tác ĐNND; hỗ trợ,
tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí,
vật chất cho các tổ chức, đoàn thể,
hội hữu nghị nhân dân, phát huy
vai trò tham gia tích cực của cộng
đồng doanh nghiệp trong ĐNND
gắn kết với hợp tác quốc tế phát
triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: HÀ MY

Thúc 6Jy công tác 6Pi ngo<i nhân dân
Nhlng nTm qua, cqp ^y, chính quywn các cqp trên P]a bàn t[nh Ppc biyt quan tâm, ch[ PVo

thmc hiyn công tác Pzi ngoVi nhân dân (QNND), qua Pó, góp phrn c^ng cz, tTng cSeng và mf r~ng
quan hy hlu ngh], hhp tác c^a t[nh vdi các Pzi tác nSdc ngoài.

Nhân dân thôn Nà Lầu (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, Việt Nam) và Pò Chài
(thôn Khả Phong, trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) giao lưu văn hóa
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Nhi1u m'c tiêu m)i
Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu

có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM,
nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn
tỉnh lên 48 xã, bình quân 1 xã trên
địa bàn tỉnh đạt từ 9,5 đến 10 tiêu
chí và toàn tỉnh không còn xã dưới
5 tiêu chí. Cụ thể, số xã đạt 19 tiêu
chí có 48/207, chiếm 23,2%; số xã
đạt 15 - 18 tiêu chí có 2/207 xã,
chiếm 1%; số xã đạt 10 - 14 tiêu
chí có 29/207 xã, chiếm 14% và
số xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí có
128/207 xã, chiếm 61,8%.

Bên cạnh những mục tiêu cơ
bản đó, năm 2018, tỉnh còn đặt
thêm các mục tiêu mới. Cụ thể,
đối với 5 xã điểm đặc biệt khó
khăn, phấn đấu đạt bình quân 13
tiêu chí/xã; 20 xã biên giới phấn
đấu đạt bình quân 9,35 tiêu chí/xã.
Ngoài ra, mỗi huyện lựa chọn
thêm 1 xã đặc biệt khó khăn để chỉ
đạo phấn đấu đến hết năm 2020
đạt từ 10 tiêu chí trở lên, trong đó,
các tiêu chí cần phải đạt là: tiêu
chí số 10 về thu nhập; số 11 về hộ
nghèo; số 14 về giáo dục và đào
tạo; số 15 về y tế và tiêu chí số 18
về hệ thống chính trị và tiếp cận
pháp luật.

Nhìn vào những mục tiêu cụ
thể được đặt ra như vậy có thể
thấy, năm 2018, tỉnh đặt quyết tâm
rất cao trong xây dựng NTM. Để
cụ thể hóa các mục tiêu này, cùng
với nguồn lực đầu tư của nhà nước
thì việc chung tay, góp sức của
nhân dân đóng vai trò quan trọng
trong thực hiện các tiêu chí.
Phát huy s+c dân
Ngay từ những tháng đầu năm,

phong trào ra quân đầu xuân làm
giao thông, thủy lợi gắn với xây
dựng NTM đã được nhiều xã tích
cực triển khai và đạt được nhiều
kết quả quan trọng. Cụ thể, toàn
tỉnh đã có 202 xã tổ chức ra quân

đầu xuân. Kết quả, đã huy động
gần 75.000 ngày công làm thủy
lợi; sửa chữa, kiên cố hơn 6 km
kênh mương, đào đắp trên 6.000
m3, phát dọn trên 305.000 m2
mương các loại…

Ông Lương Đình Sáng, thôn
Khòn Cải, xã Vân Mộng, huyện
Văn Quan chia sẻ: Năm nay, xã
được chọn là xã điểm phấn đấu
đạt chuẩn NTM nên ngay từ đầu
năm, gia đình tôi cùng nhiều hộ
dân khác tích cực đóng góp công
sức, tiền của mua vật liệu kiên cố
hóa kênh mương, giao thông nội
đồng. Gia đình đóng góp 2 đợt
trên 1 triệu đồng, có hộ còn tự
nguyện đóng góp 5 triệu đồng để
làm đường.

Không chỉ đảm bảo hệ thống
kênh mương thủy lợi hoạt động
hiệu quả, phục vụ tốt cho sản xuất
nông nghiệp mà việc chung tay
góp sức của người dân còn giúp
35 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi,
nâng tổng số xã đạt tiêu chí này
lên 168 xã và trở thành một trong
những tiêu chí liên quan đến hạ
tầng có nhiều xã đạt nhất trên địa
bàn tỉnh.

Cùng với tiêu chí thủy lợi, một
số tiêu chí liên quan đến huy động
sức dân trong xây dựng NTM
như: giao thông, cơ sở vật chất

văn hóa… cũng được nhân dân
các xã chủ động, tích cực chung
tay thực hiện. Ví như tiêu chí giao
thông, năm 2018, toàn tỉnh đã huy
động 285.600 ngày công; nhân
dân đóng góp bằng tiền trên 50 tỷ
đồng, hiến 85.500 m2 đất, qua đó
mở mới được trên 50 km đường
giao thông, bê tông được trên 400
km đường… Cùng với đó, người
dân còn đóng góp hàng nghìn
ngày công để chung tay thực hiện
một số tiêu chí như: nhà ở dân cư,
môi trường; hiến đất để nhà nước
đầu tư xây dựng các công trình hạ
tầng thiết yếu như: trường học,
trạm y tế, nhà văn hóa…
#.u t$ ngu5n l,c
Năm 2018, vốn phân bổ

Chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh
là 196.400 triệu đồng cho 147
danh mục công trình. Cụ thể,
phân bổ cho các dự án hoàn
thành đưa vào sử dụng trước
ngày 31/12/2017 là 52 danh mục
công trình; phân bổ cho các dự
án khởi công mới năm 2018 là
77 danh mục công trình, trong
đó có 19 công trình giao thông, 9
công trình thủy lợi, 3 công trình
điện nông thôn, 23 công trình
trường học, 9 công trình cơ sở
vật chất văn hóa, 8 công trình

trạm y tế và 6 công trình nước
sinh hoạt. Để đảm bảo tiến độ
cũng như chất lượng các công
trình, ban chỉ đạo xây dựng
NTM tỉnh, các huyện, thành phố
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc,
nắm tình hình, trực tiếp tháo gỡ
khó khăn phát sinh. Qua đó, các
công trình đến nay cơ bản hoàn
thành và đưa vào sử dụng.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó
Chánh Văn phòng Điều phối xây
dựng NTM tỉnh cho biết: Không
chỉ đầu tư xây dựng hạ tầng, để
tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện
và nâng cao thu nhập cho người
dân, năm 2018, tỉnh bố trí vốn hỗ
trợ phát triển sản xuất và các hình
thức tổ chức sản xuất là 36.450
triệu đồng để thực hiện các dự án,
mô hình điểm về phát triển sản
xuất, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ
và hỗ trợ các xã xây dựng các mô
hình.

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng
được 69 mô hình phát triển sản
xuất tại 52 xã với 2.320 hộ gia
đình, 6 hợp tác xã và 1 tổ hợp tác

tham gia. Cơ bản các mô hình đáp
ứng được nguyện vọng người dân
và phù hợp với yêu cầu thực tiễn,
phát huy được thế mạnh từng
vùng, địa phương, giúp nhân dân
xóa bỏ dần thói quen canh tác lạc
hậu, hướng tới xây dựng chuỗi
liên kết sản xuất như: mô hình na
VietGAP tại Chi Lăng; chanh leo
tại Tràng Định, Văn Lãng; trồng
nghệ, cây dược liệu ở Văn Quan;
cây ăn quả ở Bắc Sơn, Hữu
Lũng….

Kết quả, năm 2018, toàn tỉnh
có thêm 12 xã được công nhận đạt
chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt
chuẩn lên 48 xã. Bình quân mỗi xã
trên địa bàn đạt khoảng 9,7 tiêu
chí/xã; toàn tỉnh không còn xã
dưới 5 tiêu chí, 5 xã đặc biệt khó
khăn được chỉ đạo điểm phấn đấu
đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 -
2020 đạt từ 9 đến 15 tiêu chí.
Trong đó, xã Cao Minh, huyện
Tràng Định và xã Nhất Tiến,
huyện Bắc Sơn có khả năng đạt
chuẩn ngay trong năm 2019.

Bài, ảnh: TÂN AN

Mô hình trồng bưởi đem lại thu nhập cao cho người dân
xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng

Vdi sm Pru tS ngu{n lmc c^a nhà nSdc, sm chung tay góp sic
c^a ngSei dân, nTm 2018, chSRng trình xây dmng nông thôn mdi
(NTM) trên P]a bàn t[nh PVt PShc nhiwu kvt quU quan trZng. Qua
Pó tVo sic but, chuyxn bivn rõ nét diyn mVo nông thôn miwn
biên Ui.

Xây d2ng nông thôn m/i:

VM 6ích 2018

Anh Nguyễn Tuấn Nam,
Bí thư Tỉnh đoàn cho
biết: 4 nội dung đột phá
trong năm 2018 mà

chúng tôi thực hiện gồm: đồng
hành với thanh niên khởi nghiệp;
giúp đỡ thanh niên làm chủ hộ
thoát nghèo; thanh niên đề xuất ý
tưởng, sáng kiến; nâng cao kỷ luật
kỷ cương hành chính. Để thực hiện
tốt các nội dung này, Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn đã giao các ban xây
dựng kế hoạch cụ thể với từng nội
dung; trong đó, tập trung vào
phương pháp và cách làm nhằm
đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Cùng với cả nước thực hiện
phong trào quốc gia khởi nghiệp,
bên cạnh phối hợp, ký kết giao ước
tạo nguồn vốn ưu đãi cho thanh
niên phát triển kinh tế, Tỉnh đoàn
đẩy mạnh nâng cao nhận thức
trong đoàn viên thanh niên
(ĐVTN) về khởi nghiệp, làm giàu.
Năm 2018, Tỉnh đoàn đã mời cố
vấn cho chương trình khởi nghiệp
quốc gia, giáo sư đầu ngành về
chăn nuôi trồng trọt nói chuyện,
thông tin nhu cầu cũng như xu
hướng thị trường. Theo đó, đã có
20 lớp tập huấn được tổ chức cho
hơn 3.000 ĐVTN, từ những lớp tập
huấn này, nhiều thanh niên đã

mạnh dạn đầu tư thực hiện ý tưởng
của mình.

Để giúp thanh niên khởi
nghiệp, làm giàu đúng hướng, Tỉnh
đoàn xây dựng mô hình vườn ươm
khởi nghiệp, 4 hợp tác xã thanh
niên, 165 câu lạc bộ phát triển kinh
tế với 2.000 thành viên; phối hợp
với Hội Doanh nhân trẻ thành lập
Câu lạc bộ Khởi nghiệp. Qua đó,
đã có 2 ý tưởng sáng tạo khởi
nghiệp, 80 ý tưởng kinh doanh,
phát triển kinh tế được hỗ trợ, giúp
đỡ.

Cùng đó, các cấp bộ đoàn toàn
tỉnh đăng ký giúp đỡ 232 hộ thanh
niên nghèo làm chủ hộ thoát
nghèo. Để việc giúp đỡ phát huy
hiệu quả, Tỉnh đoàn xây dựng và
ban hành hướng dẫn “5 hỗ trợ
vươn lên” gồm 5 bước giúp hộ
thanh niên thoát nghèo như: nâng
cao nhận thức, hỗ trợ kiến thức, hỗ
trợ nguồn lực tài chính, kết nối các

chính sách và tìm đầu ra cho sản
phẩm. Cụ thể hóa nội dung này, tổ
chức đoàn triển khai hỗ trợ cây, con
giống cùng phân bón, thức ăn ban
đầu, sau khi thu hoạch, chủ hộ phải
hoàn lại chi phí giống cho đoàn
thanh niên. Số tiền hoàn lại được
dùng để tái đầu tư; đối với số tiền
lãi, đoàn thanh niên sẽ tư vấn,
hướng dẫn chủ hộ quản lý và đầu
tư mở rộng sản xuất. Đến nay,
100% số hộ thanh niên được đăng
ký giúp đỡ đều có vốn, giống để
tăng gia sản xuất.

Bám sát chủ đề năm 2018 là
thanh niên đề xuất ý tưởng sáng
tạo, các cuộc thi ý tưởng sáng tạo
được triển khai sâu rộng trên mạng
xã hội Facebook, trang thông tin
Trung ương Đoàn, cuộc thi sáng
tạo trong cải cách hành chính, khối
trường học, phát triển kinh tế...,
thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có
gần 5.000 ý tưởng sáng tạo trong

tất cả các lĩnh vực như: khoa học
công nghệ, kỹ thuật, cơ khí, chăn
nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế....
Nhiều ý tưởng có tính ứng dụng
cao được ghi nhận và hỗ trợ thực
hiện. Đến nay, gần 20 ý tưởng đang
được triển khai thực hiện. Anh
Hoàng Văn Định, xã Trấn Yên,
huyện Bắc Sơn cho biết: Từ thực tế
địa bàn xã, tôi đã đề xuất ý tưởng
xây dựng Hợp tác xã Nông nghiệp
xanh với thành viên là ĐVTN đang
chuyên canh cây sa chi và chăn
nuôi thỏ. Ý tưởng của tôi được
Trung ương Đoàn đánh giá cao và
hỗ trợ 99 triệu đồng để xây dựng
trụ sở. Cùng đó, tôi còn được hỗ trợ
200 triệu đồng từ Ngân hàng Công
Thương để phát triển mô hình.

Cùng với đó, nội dung nâng cao
kỷ luật kỷ cương hành chính được
tỉnh đoàn chỉ đạo triển khai mạnh
mẽ, nghiêm túc ngay từ đầu năm.
Tỉnh đoàn triển khai hội nghị trực

tuyến 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) quán
triệt các chỉ thị của đoàn, kỷ luật kỷ
cương hành chính của cán bộ trên
địa bàn tỉnh. Cùng đó, yêu cầu các
cấp bộ đoàn nghiêm túc thực hiện
cam kết “4 chủ động, 5 biết” và có
sự kiểm tra, giám sát thường
xuyên. Đặc biệt, tổ chức đoàn
thường xuyên tuyên truyền 8 điều
nên làm, 8 điều không nên làm
trong cán bộ đoàn và ĐVTN. Qua
đó, đã có những chuyển biến tích
cực trong việc chấp hành thời gian,
giờ giấc, kỷ luật, hiệu quả hoạt
động công tác đoàn cũng được
nâng lên.

Hết năm 2018, 13/13 chỉ tiêu
của đoàn thanh niên đều đạt và
vượt so với kế hoạch đề ra. Tuy
nhiên, việc thực hiện còn một số
hạn chế như: ý tưởng sáng tạo có
tính ứng dụng vào thực tiễn còn
hạn chế; tác phong của một bộ
phận cán bộ đoàn, thanh niên chưa
chuẩn mực... Thời gian tới, Tỉnh
đoàn sẽ tiếp tục triển khai các giải
pháp khắc phục đồng thời đẩy
mạnh thực hiện các nội dung nhằm
khơi dậy tinh thần tự lực tự cường
trong ĐVTN, tích cực đề xuất ý
tưởng, xây dựng mô hình kinh tế
và làm giàu chính đáng.

TH
C QUYÊN

NTm 2018, T[nh Poàn Pw ra 5 nhiym v` trZng tâm, 4 n~i dung P~t phá và 13 ch[ tiêu cR bUn.
Trong Pó, các n~i dung P~t phá PShc Ppc biyt quan tâm trixn khai và PVt kvt quU Páng ghi nhun.

T�nh �oàn thực hiện 4
nội dung đột phá



Theo số liệu của Sở Giao
thông Vận tải, năm
2018, người dân đóng
góp ngày công, tiền mặt

để cứng hóa các tuyến đường trục
xã, trục thôn, ngõ xóm lớn nhất từ
trước tới nay với tổng số tiền đạt
51 tỷ đồng (năm 2017 là 35,5 tỷ
đồng). Đồng thời trong năm,
người dân hiến 8,55 ha đất các
loại để mở rộng và cứng hóa các
tuyến đường.

Vân Mộng là xã tiêu biểu của
huyện Lộc Bình trong xã hội hóa
phát triển giao thông nông thôn.
Theo số liệu thống kê, nhân dân
toàn huyện hiến hơn 10 nghìn mét
vuông đất để làm đường giao
thông, thì Vân Mộng đã hiến đến
hơn 4 nghìn mét vuông đất để
cứng hóa tuyến đường trục trung
tâm xã.

Về phát triển đường trục thôn,
từ nguồn xi măng huyện phân bổ
cho xã và thôn Nà Pam, mỗi hộ
dân tự nguyện góp 2 triệu đồng để
tạo thêm nguồn lực cứng hóa
đường. Nhờ đó, thôn đã cứng hóa
được gần 1 km đường có bề rộng
hơn 2 m. Từ năm 2012 đến nay,
toàn xã Vân Mộng cứng hóa được
gần 10 km đường trục xã, trục
thôn, tất cả các tuyến đường đều
rộng trên 2 m với tổng kinh phí
nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng.

Còn huyện Cao Lộc có thôn
Bản Lành, xã Hòa Cư là điểm sáng

về làm đường giao thông. Thôn
Bản Lành có 85 hộ dân sinh sống
rải rác ven các quả đồi cách trung
tâm xã hơn 4 km và cách đường
tỉnh 235 Cao Lộc - Xuất Lễ hơn 2
km. Trước năm 2018, đường liên
thôn vào trung tâm thôn đều là
đường đất, người dân đi lại khó
khăn, thôn nhiều lần kiến nghị với
xã, huyện xin xi măng làm đường
nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp

huyện chưa cấp được. Sau nhiều
năm kiến nghị, năm 2018, huyện
phân bổ cho thôn 200 tấn xi măng,
các hộ dân tự nguyện góp 2,5 triệu
đồng/hộ để mua vật liệu làm
đường. Kết thúc năm 2018, thôn
Bản Lành cứng hóa được 1,3 km
đường trục thôn có bề rộng đạt 2,5
m, dày 18 cm.

Ông Hoàng Văn Thạch,
Trưởng thôn Bản Lành cho biết:

thực hiện chủ trương Nhà nước và
nhân dân cùng chung sức làm
đường được người dân đồng thuận
cao. Khi họp thôn các hộ đều
quyết tâm đã làm đường phải làm
đường đạt chuẩn nông thôn mới,
có như vậy mới thuận lợi cho đi
lại và làm ăn.

Qua thực tiễn cho thấy, người
dân khu vực nông thôn đã hiểu rất
rõ muốn giảm nghèo và đưa nông
thôn miền núi phát triển gắn với
xây dựng nông thôn mới nhất
quyết giao thông phải đi trước một
bước. Không những thế cộng
đồng thôn bản đều muốn đã làm
đường là phải đảm bảo to, rộng và
bền vững.

Các huyện Hữu Lũng, Bắc
Sơn, Lộc Bình, Chi Lăng, Văn
Quan là những huyện đi đầu trong
nhiều năm liền về phong trào cứng
hóa đường giao thông nông thôn
cả về số lượng và chất lượng.
Điển hình là huyện Hữu Lũng,
thực hiện đề án phát triển giao
thông nông thôn gắn với xây dựng
nông thôn mới, kêdt thúc năm

2018, toàn huyện cứng hóa được
51,6 km đường, cao nhất trong các
huyện trên địa bàn tỉnh. Hữu Lũng
cũng duy trì vị trí số một về kết
quả cứng hóa đường giao thông
nông thôn liên tục từ năm 2015
đến nay. Riêng thực hiện cứng hóa
các tuyến đường ngõ xóm, năm
2018, toàn huyện bê tông được
28,8 km đường, bề rộng mặt
đường đều từ 2,5 m đến 3 m,
chiều dày đạt 18 cm. Nhân dân
đóng góp bằng tiền mặt để mua
vật liệu bê tông cứng hóa các
tuyến đường đạt trên 10 tỷ đồng.

Ông Nghiêm Văn Hải, Giám
đốc Sở Giao thông Vận tải cho
biết: Thực tế nhu cầu cứng hóa
mạng lưới đường giao thông nông
thôn là rất lớn, do đó trong cân đối
ngân sách, tỉnh luôn ưu tiên lĩnh
vực này nhưng vẫn chưa đáp ứng
được nhu cầu. Bước sang năm
2019, sở đã xây dựng kế hoạch và
tham mưu cho tỉnh tiếp tục đầu tư
thích đáng cho giao thông nông
thôn. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội
hóa và lồng ghép các nguồn vốn
như: chương trình xây dựng nông
thôn mới, giảm nghèo bền vững và
các nguồn khác để cứng hóa các
tuyến đường trục xã. Trong đó, ưu
tiên hàng đầu việc đầu tư hạ tầng
giao thông cho các xã điểm phấn
đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong
kế hoạch, các xã đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: TRANG NINH

NTm 2018 Pánh dqu m~t nTm phong trào phát trixn giao thông nông thôn trên mUnh Pqt Xi
LVng PVt PShc nhlng kvt quU to ldn. Khát vZng c^a ngSei dân cùng vdi sm h} trh k]p thei c^a Nhà
nSdc Pã tjng bSdc khRi thông “huyvt mVch” f nông thôn.

Cứng hóa đường giao thông nông thôn tại xã Cường Lợi, huyện
Đình Lập
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D-u -n ch4ng th-t thu
Dự toán thu ngân sách năm

2018 của tỉnh được Bộ Tài chính
giao là 1.796 tỷ đồng, UBND tỉnh
giao phấn đấu 2.196 tỷ đồng. Đây
là số thu giao cao hơn hẳn những
năm trước (năm 2016 giao 1.090
tỷ đồng; năm 2017 giao 1.700 tỷ
đồng). Số thu được giao cao hơn,
trong khi đó, những khoản thu
lớn, ổn định, không phát sinh
nhiều. Chính vì vậy, để nâng cao
hiệu quả thu ngân sách, đảm bảo
thu đúng, thu đủ thì công tác
chống thất thu được Ban Chỉ đạo
thu ngân sách tỉnh, các huyện,
thành phố và cơ quan thuế quan
tâm chỉ đạo sát sao.

Nổi bật trong công tác chống
thất thu ngân sách năm 2018 là
chống thất thu thuế đối với hoạt
động kinh doanh vận tải vãng lai.
Ông Hoàng Liên Sơn, Trưởng
Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế
tỉnh cho biết: Để chống thất thu
trong lĩnh vực này, bên cạnh công
tác tuyên truyền, vận động được
tăng cường triển khai đến các
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh vận tải, Cục Thuế tỉnh còn
phối hợp với các ngành liên quan
thành lập đoàn kiểm tra chống
thất thu vận tải. Qua tuyên truyền,

kiểm tra, bên cạnh một số hộ kinh
doanh bắt buộc đăng ký kê khai
nộp thuế theo đúng quy định, một
số hộ kinh doanh vận tải khác đã
chủ động đến cơ quan thuế kê
khai nộp thuế. Qua đó, lập bộ
quản lý 599 xe với số tiền 270
triệu đồng/tháng, thu thuế phát
sinh 992 xe với số tiền 1.126 triệu
đồng.

Cùng với chống thất thu trong
lĩnh vực kinh doanh vận tải, năm
2018, công tác chống thất thu
ngân sách còn được triển khai
đồng bộ trên nhiều lĩnh vực khác
và đạt được những kết quả đáng
ghi nhận. Cụ thể, trong lĩnh vực
xây dựng cơ bản tư nhân đã thu
được 1.172 công trình với số thuế
7.850 triệu đồng; lĩnh vực thu mua
nông, lâm sản được 94 hộ với số
thuế 180 triệu đồng; dịch vụ nấu
cỗ lưu động được 58 lượt với số
thuế trên 90 triệu đồng; rà soát hộ
khoán đưa vào quản lý thuế tăng
1.250 hộ, tăng thuế phải nộp hằng
tháng lên 660 triệu đồng so với
tháng 12/2017… Thông qua việc
đẩy mạnh công tác chống thất thu
không chỉ góp phần tăng thu ngân
sách mà còn nâng cao ý thức chấp
hành nghĩa vụ nộp ngân sách của
người nộp thuế (NNT).

#5ng b6 qu&n lý thu0
Cùng với tăng cường chống thất

thu, cơ quan thuế tiếp tục triển khai
đồng bộ các giải pháp quản lý thuế.
Trong đó, công tác tuyên truyền, hỗ
trợ NNT sớm được triển khai thực
hiện. Ông Nông Thế Dương, Phó
Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ
trợ NNT, Cục Thuế tỉnh cho biết:
Cơ quan thuế đã phối hợp tuyên
truyền trên các phương tiện truyền
thông được gần 400 lượt tin, bài,
ảnh; phối hợp với cơ quan tuyên
giáo tuyên truyền 23 cuộc (6 hội
nghị, 17 tin, bài); cấp phát hơn
5.000 tài liệu về thuế cho NNT…
Đồng thời, cơ quan thuế tổ chức
định kỳ mỗi quý một lần hội nghị

đối thoại chính sách thuế tại Cục
Thuế tỉnh cũng như các chi cục
thuế.

Công tác hỗ trợ kê khai, kế toán
thuế; thanh, kiểm tra thuế được
triển khai đồng bộ. Cụ thể, hết
tháng 11/2018, đoàn kiểm tra liên
ngành do cơ quan thuế chủ trì đã
thanh tra 77 doanh nghiệp, tăng thu
gần 6 tỷ đồng, giảm lỗ trong báo
cáo tài chính trên 51,5 tỷ đồng;
kiểm tra tại trụ sở 238 doanh
nghiệp, trong đó kiểm tra theo kế
hoạch 230 đơn vị, kiểm tra chuyển
tiếp 8 đơn vị, tăng thu trên 13,5 tỷ
đồng; xử lý sai phạm về chấp hành
các quy định sử dụng hóa đơn đối
với 2 doanh nghiệp, tăng thu gần 70

triệu đồng, 9 cá nhân kinh doanh
tăng thu trên 45 triệu đồng; kiểm tra
chuyên đề hóa đơn tại trụ sở người
nộp thuế 54 hồ sơ, phát hiện sai sót
9 hồ sơ, xử phạt 20 triệu đồng….

Ông Lê Công Mai, Phó Cục
trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Từ
các giải pháp đồng bộ đã góp phần
quan trọng vào việc tăng thu ngân
sách. Qua 11 tháng năm 2018, tổng
thu nội địa trên địa bàn được 2.179
tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán Bộ Tài
chính giao, đạt 99,2% dự toán
UBND tỉnh giao, tăng 2,5% so với
cùng kỳ. Cả năm 2018, tổng thu nội
địa ước được 2.613 tỷ đồng, vượt
cao so với dự toán giao.

Bài, ảnh: TÂN AN

NTm 2018 là nTm thi 2 liên tivp thu n~i P]a trên P]a bàn t[nh
vSht trên 2 nghìn tc P{ng. Qây là sz thu qn tShng, thx hiyn sm
n} lmc, quyvt tâm trong công tác thu ngân sách c^a t[nh.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh giải đáp chính sách thuế cho người nộp thuế.

Thu n:i ',a:

TiLp 6à t:ng tr9Bng

Phát tri6n giao thông nông thôn:
Khi người dân chung sức
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Năm 2018, một trong
những hoạt động có ý
nghĩa quan trọng cho
sự phát triển của Khu

KTCK đó là: Ban quản lý Khu
KTCK chủ trì, phối hợp với cơ
quan chức năng Trung Quốc tổ
chức thành công lễ công bố mở
chính thức cặp cửa khẩu song
phương Chi Ma (Lộc Bình, Lạng
Sơn, Việt Nam) - Ái Điểm (Ninh
Minh, Quảng Tây, Trung Quốc).
Tại buổi lễ công bố cặp cửa khẩu
song phương Chi Ma (Việt Nam)-
Ái Điểm (Trung Quốc), đồng chí
Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (Việt
Nam) cho biết: Trong những năm
qua, quan hệ giao lưu hữu nghị,
hợp tác toàn diện giữa tỉnh Lạng
Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây
(Trung Quốc) luôn được thúc đẩy,
ngày càng đi vào chiều sâu, thiết
thực và hiệu quả trên mọi mặt.
Việc chính thức mở cặp cửa khẩu
song phương Chi Ma (Việt Nam) -
Ái Điểm (Trung Quốc) là dấu mốc
quan trọng khẳng định sự phát
triển của quan hệ hợp tác giữa tỉnh
Lạng Sơn (Việt Nam) với Khu tự
trị dân tộc Choang Quảng Tây
(Trung Quốc) nói riêng, giữa hai
nước Việt Nam và Trung Quốc nói
chung. Đồng thời, sẽ tiếp tục góp
phần củng cố, đẩy mạnh hơn nữa
quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc
biệt trong việc thúc đẩy giao
thương hàng hóa, hợp tác du lịch,
giao lưu nhân dân.

Song song với đó, công tác
quản lý quy hoạch, xây dựng được
tăng cường. Trong năm 2018, Ban
Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng -
Lạng Sơn hoàn thành lập và điều
chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng
một số khu trong khu KTCK như:
lập quy hoạch chi tiết 1/500 cửa
khẩu Tân Thanh (Văn Lãng); quy
hoạch chi tiết xây dựng khu vực
cửa khẩu phụ Nà Căng; điều chỉnh
quy hoạch chi tiết xây dựng khu
chế xuất 1 (thuộc Khu KTCK
Đồng Đăng - Lạng Sơn). Cùng
với đó, hoàn thành điều chỉnh 2 đồ
án quy hoạch - điều chỉnh cục bộ
quy hoạch chi tiết xây dựng khu
cửa khẩu Bình Nghi tỷ lệ 1/2000;
điều chỉnh cục bộ quy hoạch
chung xây dựng cửa khẩu Tân
Thanh tỷ lệ 1/1000; hoàn thành đồ
án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ
lệ 1/500 khu chế xuất. Qua đó,
khu vực các cửa khẩu trên ngày
càng được xây dựng phù hợp với
thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát
triển của kinh tế cửa khẩu.

Năm 2018, công tác đầu tư xây
dựng tại các cửa khẩu được chú
trọng. Bằng nguồn ngân sách Nhà
nước, Ban Quản lý Khu KTCK
được giao làm chủ đầu tư 16 dự án
với tổng vốn 169,882 tỷ đồng.
Ban chỉ đạo các nhà thầu tập trung
nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi
công, vì vậy, một số công trình
hoàn thành và đưa vào sử dụng
như: Nhà kiểm soát liên ngành số
1 cửa khẩu Chi Ma; công trình nhà
làm việc liên ngành, nhà công vụ
cửa khẩu Bình Nghi; hoàn thành
dự án tuyến đường phục vụ xuất
nhập khẩu hàng hóa đấu nối từ
cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam)
với Khu Kiểm soát Khả Phong

(Trung Quốc). Cùng với đó, hoàn
thành công trình nhà công vụ cửa
khẩu Bản Chắt và cổng cửa khẩu
Tân Thanh. Ngoài ra, các dự án
đầu tư các khu chức năng trong
Khu KTCK như: Dự án khu trung
chuyển hàng hóa, dự án khu chế
xuất 1 (thị trấn Đồng Đăng, huyện

Cao Lộc); khu phi thuế quan giai
đoạn 1 hiện đang được triển khai
theo kế hoạch.

Một trong những nội dung
được thực hiện có hiệu quả trong
năm 2018, đó là công tác quản lý
các bến, bãi đỗ xe hàng tại các
khu vực cửa khẩu theo chỉ đạo

của UBND tỉnh. Theo đó, Ban
Quản lý Khu KTCK đã chủ trì,
chủ động phối hợp với các cơ
quan chuyên môn, UBND các
huyện biên giới kiểm tra, giám
sát, hướng dẫn, đôn đốc các
doanh nghiệp, chủ đầu tư hoàn
thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý và
hoàn thiện đầu tư xây dựng dự án
theo tiến độ và quy mô đã được
phê duyệt. Qua đó, chấm dứt hoạt
động, thu hồi giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư 2 dự án; Sở Giao
thông – Vận tải chấp thuận vị trí
đấu nối 12 dự án. Công bố và đưa
vào khai thác 3 dự án… Từ đó,
hoạt động kinh doanh bến, bãi đỗ
xe tại các khu vực cửa khẩu có
chuyển biến rõ rệt, các doanh
nghiệp cơ bản chấp hành đúng
quy định của pháp luật; đảm bảo
công bằng, cạnh tranh lành mạnh,
đầu tư xây dựng bài bản; thực
hiện quản lý giá dịch vụ, thu phí,
lệ phí theo quy định.

Song song với đó, công tác đối
ngoại được chú trọng thực hiện.

Trong đó, Ban Quản lý Khu
KTCK chủ trì đón tiếp, hội đàm
với các đoàn, lực lượng chức
năng của Trung Quốc, qua đó,
giải quyết ách tắc hàng hóa cục bộ
tại một số cửa khẩu như: Hữu
Nghị, Ga Đồng Đăng, Cốc Nam,
Tân Thanh; đẩy nhanh thực hiện
các nội dung liên quan đến đấu
nối đường bộ, xây dựng các công
trình biên giới tại các khu vực cửa
khẩu như: đấu nối đường bộ tại
cặp cửa khẩu Pò Nhùng (Việt
Nam) - Dầu Ái (Trung Quốc); mở
tuyến đường chuyên dụng xuất
nhập khẩu hàng hóa cửa khẩu Cốc
Nam (Việt Nam) - Lũng Vài
(Trung Quốc); đấu nối đường bộ
và mở lại cặp chợ biên giới Ba
Sơn (Việt Nam) - Bắc Sơn (Trung
Quốc)…

Ông Phan Hồng Tiến, Trưởng
Ban Quản lý Khu KTCK Đồng
Đăng – Lạng Sơn cho biết: Năm
2018, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Khu KTCK
Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục
được đầu tư, phát triển. Trong đó,
đầu tư hạ tầng tại các cửa khẩu
ngày càng hoàn thiện; các hoạt
động tại cửa khẩu được quan tâm
chỉ đạo thường xuyên, từ đó tình
trạng ùn ứ phương tiện, hàng hóa
sớm được giải quyết, các vướng
mắc khu vực cửa khẩu được xử lý
kịp thời… Điều kiện và nhu cầu
làm việc của lực lượng chức năng
tại các cửa khẩu đáp ứng cơ bản
đầy đủ, kịp thời. Sự phối hợp giữa
các lực lượng chức năng ngày
càng chặt chẽ, hiệu quả; việc quản
lý quy hoạch xây dựng, quản lý
đất đai, đầu tư được chú trọng…
Tình hình an ninh chính trị ổn
định, an ninh trật tự tại các khu
vực cửa khẩu được giữ vững. Từ
đó, tạo điều kiện thuận lợi cho
hoạt động xuất nhập cảnh, xuất
nhập khẩu qua địa bàn. Năm
2018, dự ước tổng kim ngạch xuất
nhập khẩu đạt 5 tỷ USD; lượng
khách xuất nhập cảnh đạt gần 1,9
triệu lượt…

Bài, ảnh: ĐỖ HOẠT

NTm 2018, dSdi sm lãnh PVo, ch[ PVo c^a T[nh ^y, UBND t[nh, sm vào cu~c c^a các sf, ngành,
lmc lShng chic nTng, Khu kinh tv cka khsu (KTCK) Q{ng QTng - LVng SRn tivp t`c có chuyxn bivn
tích cmc. Qua Pó, tVo Pà phát trixn kinh tv toàn t[nh trong thei gian tdi.

Thông xe qua cửa khẩu tại lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam)- Ái Điểm (Trung Quốc)

T<o 6à phát triNn tD ho<t 6Rng
kinh tL cEa khJu

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Việt Nam) và một số sở ngành
của tỉnh hội đàm với lãnh đạo thị Bằng Tường (Trung Quốc), giải quyết các vướng mắc tại cửa khẩu,
tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu

Lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh cho người dân
tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Cao Lộc)



Xác định công tác tiếp
công dân, giải quyết
đơn thư KNTC là một
nhiệm vụ chính trị

quan trọng, ngay từ đầu năm
2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ
trưởng các sở, ban, ngành, chủ
tịch UBND các huyện, thành phố
thực hiện nghiêm túc các quy định
của Luật Tiếp công dân, chủ động
nắm tình hình, tăng cường đối
thoại với công dân, nhất là các địa
bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều đơn
thư, phát sinh vụ việc đông người;
gắn việc tiếp công dân với giải
quyết KNTC, phản ánh của công
dân. Đặc biệt, để đánh giá đầy đủ
tình hình KNTC trên địa bàn, đề
ra giải pháp nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác tiếp công dân,

giải quyết KNTC, năm 2018,
UBND tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị
về công tác giải quyết KNTC và
phổ biến pháp luật về KNTC với
trên 1.200 đại biểu tham dự.

Ngoài các buổi tiếp công dân
định kỳ (ngày 15 hằng tháng),
Chủ tịch UBND tỉnh còn tiếp đột
xuất, gặp gỡ công dân để lắng
nghe, ghi nhận và chỉ đạo các sở,
ban, ngành, huyện, thành phố tập
trung giải quyết theo quy định.

Thực hiện quy định của pháp
luật, thủ trưởng các cấp, ngành đã
niêm yết công khai lịch tiếp công
dân định kỳ, bố trí cán bộ tiếp
công dân thường xuyên. Công tác
thanh, kiểm tra trách nhiệm trong
thực hiện Luật Tiếp công dân,
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được

tăng cường để kịp thời chấn chỉnh
hạn chế, thiếu sót. Quá trình giải
quyết vụ việc, người có thẩm
quyền đã tăng cường đối thoại,
vận động, giải thích nhằm giải
quyết ngay từ cơ sở, không để
phát sinh đơn thư vượt cấp. Các
vụ việc tồn đọng, phức tạp đều có
sự vào cuộc hướng dẫn của các sở,
ngành có liên quan, do đó, đã giải
quyết cơ bản các vụ việc theo kế
hoạch đề ra.

Là trung tâm kinh tế chính trị
của tỉnh và cùng với đô thị hóa
trong những năm vừa qua, thành
phố Lạng Sơn là địa bàn phát sinh
nhiều đơn thư, chủ yếu liên quan
đến thu hồi đất, bồi thường giải
phóng mặt bằng. Do đó, lãnh đạo
UBND thành phố luôn quan tâm
công tác tiếp công dân, giải quyết
KNTC. Chủ tịch UBND thành
phố duy trì tiếp công dân định kỳ
hằng tháng để nắm bắt tình hình
KNTC, kiến nghị phản ánh của
công dân, qua đó chỉ đạo xem xét,
giải quyết kịp thời. Trong năm
2018, thành phố đã tiếp 880 lượt
công dân; tiếp nhận 648 đơn,
trong đó, 593 đơn thuộc thẩm

quyền và giải quyết được 574 đơn,
đạt tỷ lệ 96,8%, vượt 8% so với kế
hoạch.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó
Chủ tịch UBND thành phố Lạng
Sơn cho biết: Làm tốt công tác
tiếp công dân, đối thoại, lắng nghe
mới xác định được tâm tư, nguyện
vọng của người dân. Vì thế, lãnh
đạo UBND thành phố thực hiện
tiếp công dân trực tiếp vào ngày 1
và 16 hằng tháng. Ngoài ra, Ban
tiếp công dân thành phố thực hiện
tiếp dân thường xuyên vào tất cả
các ngày làm việc. Số điện thoại
của cán bộ và số điện thoại lãnh
đạo UBND, Thanh tra thành phố
được niêm yết công khai để người
dân phản ánh khi cần.

Cùng với thành phố, thủ
trưởng các sở, ban, ngành, chủ
tịch UBND các cấp đã nghiêm túc
thực hiện việc tiếp công dân theo
quy định. Đồng thời, kiện toàn đội
ngũ cán bộ, công chức làm công
tác tiếp công dân. Nhờ đó, việc
tiếp công dân, giải quyết KNTC
năm 2018 được thực hiện theo
đúng quy định và có nhiều chuyển
biến tích cực. Năm 2018, toàn tỉnh

tiếp 2.122 lượt công dân (tăng
9,6% so với cùng kỳ năm 2017).
Cũng trong năm 2018, các cơ
quan hành chính trong tỉnh đã tiếp
nhận 2.715 đơn KNTC, kiến nghị,
phản ánh; tỷ lệ giải quyết đơn thư
của Chủ tịch UBND tỉnh đạt
91,7%; chủ tịch UBND các
huyện, thành phố đạt 91,5%; giám
đốc các sở, ngành đạt 100%.

Ông Đậu Trường An, Phó
Chánh Thanh tra tỉnh cho biết:
Qua thanh, kiểm tra việc thực hiện
các quy định về tiếp công dân, giải
quyết KNTC cho thấy, công tác
tiếp công dân, xử lý, giải quyết
đơn, thư trên địa bàn tỉnh có nhiều
chuyển biến tích cực. Thủ trưởng
các cấp, ngành đã nhận thức rõ
trách nhiệm trong công tác này,
chủ động hơn trong nắm tình hình,
tăng cường đối thoại, chỉ đạo sát
sao từng vụ việc. Năm 2018, do
làm tốt công tác vận động, giải
thích nên đã có 42/119 đơn KNTC
công dân rút đơn, chiếm tỷ lệ
35,2% tổng số vụ việc đã giải
quyết (tăng 8,8% so với năm
2017).

Bài, ảnh: MINH NGỌC

Nhlng nTm qua, UBND t[nh Pã tup trung ch[ PVo thmc hiyn nghiêm túc, nâng cao hiyu quU
công tác tivp công dân, giUi quyvt PRn, thS khivu nVi, tz cáo (KNTC), góp phrn |n P]nh tình hình
chính tr], trut tm an toàn xã h~i trên P]a bàn.

Cán bộ Ban tiếp dân thành phố Lạng Sơn tiếp nhận và giải thích
cho người dân về quy trình giải quyết các kiến nghị

Ti5p công dân, gi)i quy5t khi5u n*i, t8 cáo:
Nghiêm túc, hiệu quả
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Tính đến cuối năm 2017,
toàn tỉnh có 13/29 đơn
vị triển khai ứng dụng
chủ yếu là DVCTT mức

độ 2, toàn tỉnh mới triển khai
được 14 DVCTT mức độ 3. Các
DVCTT mức độ 3 chỉ dừng ở
việc triển khai chứ chưa được
đưa vào ứng dụng hiệu quả.

Với mục tiêu đẩy mạnh cải
cách hành chính, nhất là cải cách
TTHC theo hướng công khai,
chuyên nghiệp; giảm bớt chi phí
cho người dân và doanh nghiệp
khi thực hiện TTHC, UBND tỉnh
đã triển khai DVCTT tại địa chỉ
http://dichvucong.langson.gov.vn.
Ngày 13/12/2017, UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch 201/KH-
UBND “Triển khai DVCTT mức
độ 3, 4 và một cửa điện tử trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
và những năm tiếp theo”. Kế
hoạch đề ra mục tiêu: Hết năm
2018 đạt tối thiểu 60% hồ sơ
được giải quyết trên hệ thống
DVCTT.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND
tỉnh, các sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố tích cực phối
hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông (TT&TT), Viễn thông
Lạng Sơn triển khai cung cấp
DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa
điện tử. Nội dung triển khai ứng
dụng DVCTT bao gồm: đào tạo,
tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ
thống phần mềm DVCTT cho
cán bộ có tham gia vào thực hiện
giải quyết TTHC trên hệ thống
phần mềm; xây dựng cơ chế,
chính sách khuyến khích doanh
nghiệp và người dân sử dụng
DVCTT; tuyên truyền, phổ biến,

hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
sử dụng dịch vụ.

Kết quả, hết năm 2018, toàn
tỉnh có 29 cơ quan, đơn vị (18 sở,
ban, ngành; 11 huyện, thành phố;
Công ty Điện lực Lạng Sơn) triển
khai ứng dụng 3.295 DVCTT,
trong đó 2.642 DVC mức độ 2,
607 DVC mức độ 3 và 46 DVC

mức độ 4. Trong cả năm, hệ
thống DVCTT các cơ quan, đơn
vị đã tiếp nhận gần 15.000 hồ sơ
TTHC (đạt trên 60% tổng số hồ
sơ tiếp nhận), trong đó, đã giải
quyết gần 12.000 hồ sơ. Trong số
hồ sơ đã giải quyết có 80,5% hồ
sơ được trả đúng và trước hạn
định. Những đơn vị triển khai,

ứng dụng tốt dịch vụ này gồm các
sở: Công thương, TT&TT, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tư pháp; các huyện: Bình Gia,
Chi Lăng, Bắc Sơn và thành phố
Lạng Sơn.

Ông Liễu Anh Minh, Chánh
Văn phòng Sở Công thương cho
biết: Năm 2018, lãnh đạo sở cử

cán bộ làm đầu mối và chỉ đạo
các phòng, đơn vị liên quan chủ
động rà soát danh mục, quy trình
TTHC, cung cấp đầy đủ thông tin
theo yêu cầu, bố trí cán bộ đúng
thành phần tham gia tập huấn,
hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Đến hết năm 2018, sở có 90
DVCTT mức độ 2, 27 DVCTT
mức độ 3 và 9 DVCTT mức độ 4.
Từ khi ứng dụng, đơn vị đã tiếp
nhận giải quyết và trả kết quả trên
60 hồ sơ và 100% hồ sơ được trả
đúng, trước hạn.

Ông Nguyễn Quang Huy,
Giám đốc Sở TT&TT cho biết:
Sau 1 năm triển khai ứng dụng,
hệ thống đã mang lại thuận tiện,
tiết kiệm, nhanh chóng, công khai
trong giải quyết TTHC. Hệ thống
đã phát huy vai trò là nơi cung
cấp, tiếp nhận và công khai kết
quả giải quyết TTHC của 29 cơ
quan, đơn vị hành chính, doanh
nghiệp trong tỉnh. Các cá nhân, tổ
chức sau khi đăng nhập bằng tài
khoản được đăng ký và được xác
thực bởi cơ quan nhà nước có thể
thực hiện các dịch vụ hành chính
công một cách đơn giản, thuận
tiện.

Lạng Sơn phấn đấu hết năm
2019, trên 90% số hồ sơ được
tiếp nhận tại các cơ quan, đơn vị
hành chính được giải quyết trên
hệ thống DVCTT. Để đạt được
mục tiêu này, các cấp, ngành tiếp
tục tuyên truyền mạnh đến người
dân, doanh nghiệp; đảm bảo tốt
các điều kiện về nhân lực, trang
thiết bị công nghệ thông tin và
vận hành hiệu quả hệ thống phần
mềm DVCTT đã trang bị.

Bài, ảnh: MINH ĐỨC

NTm 2018 là nTm P~t phá c^a LVng SRn trong trixn khai, ing d`ng d]ch v` công trmc tuyvn
(DVCTT). Viyc ing d`ng Pã tVo môi trSeng công khai, minh bVch, hiyn PVi hóa trong tivp nhun, giUi
quyvt, trU kvt quU h{ sR th^ t`c hành chính (TTHC) tVi cR quan, PRn v] hành chính, doanh nghiyp
trên P]a bàn.

Cán bộ thành phố Lạng Sơn tra cứu thông tin TTHC qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
tại bộ phận “một cửa” thành phố

3ng d.ng d,ch v. công tr2c tuy5n:

7Rt phá n:m 2018



Ông Nguyễn Đạo Dũng,
Phó Vụ trưởng Vụ Lữ
hành, Tổng cục Du lịch, Bộ
Văn hóa Thể thao và Du
lịch: “L;ng S7n cJn nghiên
cEu, khai thác xây dGng tour du
l?ch vành 5ai biên giBi”.

Lạng Sơn còn nhiều tiềm năng
để khai thác, xây dựng SPDL đặc
thù. Cùng với phát triển du lịch
cộng đồng, Lạng Sơn cần tập trung
nghiên cứu, khai thác, xây dựng

tour du lịch vành đai biên giới, đây
sẽ là một sản phẩm mới, đặc thù của
Xứ Lạng. Cùng với đó, tỉnh cần
quan tâm kêu gọi các nhà đầu tư
chiến lược để xây dựng các SPDL
đúng, đủ tầm, tương xứng với tiềm
năng; tăng cường xúc tiến quảng bá
các sản phẩm liên vùng; liên kết
chặt chẽ với doanh nghiệp du lịch
của các tỉnh lân cận để hoàn thiện,
đa dạng hóa các tuyến du lịch.

Tiến sĩ Phạm Hồng
Long, Trưởng Khoa Du
lịch học, Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân
văn, Đại học Quốc gia Hà
Nội: “Nghiên cEu, bS sung các
d?ch vA vui ch7i gi:i trí và s:n
xuIt các s:n phKm 5R l8u
niPm”.

Có nhiều khái niệm khác nhau
nhưng tựu chung lại, SPDL bao

gồm 5 thành tố chính: Thực – Trú –
Hành – Lạc – Y, nghĩa là: Ẩm thực
- Lưu trú - Lữ hành - Giải trí –
Quần áo, đồ lưu niệm. Lạng Sơn
thiếu 2 yếu tố để giữ chân du khách
là các dịch vụ vui chơi giải trí và
các sản phẩm đồ lưu niệm để mua
về làm quà. Ngành du lịch Lạng
Sơn nên nghiên cứu sản xuất các
món đồ lưu niệm đặc thù phong
phú về giá cả, chủng loại, vừa mang
lại lợi ích kinh tế vừa góp phần
quảng bá hình ảnh của Xứ Lạng
đến bạn bè, du khách gần xa.

NGỌC HIẾU
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Lạng Sơn là tỉnh miền núi
phía Đông Bắc của Tổ
quốc, được thiên nhiên
ban tặng trên 50 danh

lam thắng cảnh và hơn 500 di tích
lịch sử văn hóa, trong đó có nhiều
di tích, danh thắng đã đi vào lịch
sử dân tộc, thi ca và lòng người.
Thêm vào đó là những nét văn
hóa, phong tục tập quán đặc trưng
của 7 dân tộc anh em, trong đó có
nhiều loại hình di sản văn hóa phi
vật thể (340 lễ hội truyền thống,
nghệ thuật then của dân tộc Tày,
Nùng...).

Từ tiềm năng đó, những năm
qua, Ban Chỉ đạo phát triển du
lịch tỉnh đã chú trọng đầu tư phát
triển các SPDL. Từ năm 2011 đến
nay, nhiều di tích lịch sử và các
công trình văn hóa được tu bổ, tôn
tạo trở thành những điểm tham
quan như: xây dựng và nâng cấp
cơ sở hạ tầng tại các điểm văn hóa
tâm linh (đền Kỳ Cùng, chùa Tân
Thanh, đền Mẫu…); lựa chọn
phục dựng và bảo tồn một số lễ
hội truyền thống và những di sản
văn hóa phi vật thể tiêu biểu các
dân tộc trở thành các điểm tham
quan du lịch mang đặc trưng riêng
của tỉnh (lễ hội Trò Ngô, lễ hội
đình Cao Sơn; lễ hội đền Bắc Lệ
(Hữu Lũng); lễ hội Ná Nhèm (Bắc
Sơn); lễ hội Háng Ví, lễ hội đình
Làng Mỏ (Chi Lăng)…).

Cùng với xây dựng SPDL,
việc mở rộng liên kết, hợp tác với
các tỉnh lân cận đã góp phần
quảng bá, thúc đẩy phát triển
SPDL địa phương. Tiêu biểu như:
chương trình du lịch qua những

miền di sản Việt Bắc; hợp tác song
phương giữa Lạng Sơn và các địa
phương của tỉnh Quảng Tây
(Trung Quốc); hợp tác các tỉnh
dọc hành lang kinh tế Nam Ninh
– Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng
- Quảng Ninh… Từ năm 2011 đến
nay, Lạng Sơn đã tham gia xúc
tiến quảng bá du lịch hơn 70 cuộc
tại các tỉnh, thành phố trên cả
nước. Bình quân mỗi cuộc giới
thiệu và phát hành khoảng 1.300
ấn phẩm du lịch các loại đến tay
du khách.

Gần đây nhất, cuối tháng
10/2018, Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức
chương trình khảo sát và hội thảo
xây dựng SPDL Lạng Sơn với sự
tham gia của các chuyên gia đến
từ Tổng cục Du lịch Việt Nam,
trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh,
Khoa Du lịch học - Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân
văn… Qua hội thảo, ngành

VHTTDL tỉnh đã tiếp thu được
nhiều ý kiến hữu ích để nghiên
cứu, khai thác và phát triển SPDL
đặc thù của tỉnh.

Với sự nỗ lực của ngành
VHTTDL, các SPDL Xứ Lạng
ngày càng phát triển cả về hình
thức lẫn quy mô, góp phần giảm
nghèo, phát triển kinh tế - xã hội
địa phương. Đến nay, Lạng Sơn đã
và đang hình thành các SPDL
như: du lịch tham quan, nghỉ
dưỡng; du lịch văn hóa; du lịch
cộng đồng; du lịch tâm linh; du
lịch mua sắm, tham quan cửa
khẩu, quá cảnh. Năm 2018, lượng

khách đến với tỉnh đạt 2,8 triệu
lượt, tăng 6,3% so với năm 2017.
Doanh thu du lịch đạt 980 tỷ đồng,
tăng 8,1% so với năm trước.

Ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng
Phòng Văn hóa – Truyền thông
huyện Hữu Lũng cho biết: Thực
hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, Huyện ủy Hữu Lũng đã xây
dựng nghị quyết chuyên đề về
phát triển du lịch, trong đó chú
trọng khai thác tiềm năng, thế
mạnh của huyện để xây dựng,
phát triển các loại hình SPDL đặc
thù, mang lại hiệu quả kinh tế cao
như: du lịch tâm linh và du lịch

cộng đồng. Với định hướng đúng
đắn đó, du lịch đã mang lại hiệu
quả thực tế, góp phần tăng thu
nhập của cộng đồng dân cư, thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của
huyện.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng,
phát triển SPDL còn bộc lộ không
ít khó khăn, hạn chế. Thực tế cho
thấy, các SPDL của Lạng Sơn vẫn
còn đơn điệu và thiếu sự gắn kết
giữa các tour, tuyến, điểm du lịch.
Những tour du lịch độc đáo hấp
dẫn du khách còn hạn chế, du lịch
còn mang tính mùa vụ. Các làng
nghề với những sản phẩm phong
phú và đa dạng chưa được hình
thành. Dịch vụ vui chơi giải trí
vẫn còn thiếu; các doanh nghiệp
du lịch trên địa bàn có quy mô
nhỏ, nguồn lực hạn chế, ảnh
hưởng đến việc liên kết, hợp tác
phát triển. Vì thế, phần lớn du
khách chỉ ghé qua Lạng Sơn rồi
đến các điểm du lịch khác, không
lưu trú hoặc lưu trú chỉ qua 1 đêm.

Để khắc phục những hạn chế
nêu trên, ông Nguyễn Phúc Hà,
Giám đốc Sở VHTTDL cho biết:
Thời gian tới, Sở VHTTDL tiếp
tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo
phát triển du lịch tỉnh tập trung
kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp
lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch;
huy động mọi nguồn lực xã hội để
khắc phục khó khăn về cơ sở hạ
tầng, vật chất kỹ thuật, lao động,
thị trường, sản phẩm… Đồng thời,
tăng cường xúc tiến, quảng bá và
phát triển nguồn nhân lực du lịch;
nâng cao hiệu quả của hoạt động
quản lý và hướng dẫn đối với các
dự án đầu tư phát triển SPDL đặc
thù thông qua việc đẩy mạnh công
tác quy hoạch, quản lý quy hoạch,
góp phần đưa Lạng Sơn trở thành
một điểm du lịch hấp dẫn trên bản
đồ du lịch Việt Nam.

Bài, ảnh: MINH NGỌC –
TUYẾT MAI

Khách tham quan các gian hàng tại Lễ hội ẩm thực Xứ Lạng

Khai thác tiMm n:ng, xây dGng
s;n phJm du l>ch XC L<ng

SUn phsm du l]ch (SPDL) là
t|ng thx các d]ch v`, hàng
hóa nhom Páp ing nhu cru du
l]ch c^a du khách. Nhlng nTm
qua, Ban ch[ PVo phát trixn du
l]ch t[nh Pã và Pang tjng bSdc
khai thác tiwm nTng Px xây
dmng các SPDL mang tính bwn
vlng, vja phát trixn kinh tv
vja bUo vy tài nguyên môi
trSeng, gil gìn bUn snc vTn
hóa dân t~c.

CChhiiccnn llGGVVcc pphhŸŸtt ttrriieenn dduu llPPcchh VViiggtt NNaamm EEccnn nnHHmm
22002200,, tt__mm nnhh˜̃nn EEccnn nnHHmm 22003300 xxŸŸcc EEPPnnhh:: ¹¹TTbbpp ttrruunngg
xxŽŽyy ddZZnngg hhgg tthhhhnngg ssIInn pphh`̀mm,, llooJJii hh˜̃nnhh dduu llPPcchh
EE]]cc ttrrGGnngg vvšš cchh^̂tt llGGVVnngg ccaaoo ttrr˚̊nn ccFF ssUU pphhŸŸtt hhuuyy
ggiiŸŸ ttrrPP ttššii nngguuyy˚̊nn dduu llPPcchh EEllcc EEŸŸoo,, EE]]cc ss[[cc,, cc‚‚ tthhcc
mmJJnnhh nnjjii ttrrllii..ºº



Điểm nổi bật của ngành
y tế tỉnh trong năm
2018 là đã hoàn thành
3/5 chỉ tiêu thuộc lĩnh

vực y tế mà Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra,
đó là: tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc
gia về y tế xã đạt 50,4% (114/226
xã); đạt 10,5 bác sĩ/vạn dân và tỷ
lệ người dân tham gia bảo hiểm y
tế đạt 96,7%. Ngành y tế đã triển
khai tốt Đề án Bệnh viện Vệ tinh,
Đề án 1816  cử cán bộ chuyên
môn luân phiên từ bệnh viện tuyến
trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến
dưới, qua đó tỷ lệ chuyển tuyến so
với những năm trước giảm rõ rệt,
nhiều kỹ thuật phức tạp trở thành
thường quy của một số bệnh viện
tuyến dưới, đồng thời tạo điều
kiện cho người dân tiếp cận các
dịch vụ y tế ngay tại cơ sở với chất
lượng ngày càng tốt hơn.

Ngay từ đầu năm, ngành y tế
đã tích cực, chủ động giám sát các
bệnh truyền nhiễm gây dịch trên
địa bàn; có phương án thường
trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch
truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ
số giường bệnh và các phương
tiện cấp cứu hiện có, bảo đảm tốt
công tác thu dung, cấp cứu điều trị
và cách ly người bệnh theo đúng
hướng dẫn hiện hành về phòng,
chống dịch. 

Mạng lưới khám, chữa bệnh từ
tỉnh đến xã được tập trung đầu tư,
nâng cấp về cơ sở vật chất, trang
thiết bị y tế. Đến hết năm 2018, có

100% trạm y tế xã đủ điều kiện
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
(BHYT), bình quân có hơn 60%
danh mục dịch vụ kỹ thuật của
tuyến xã được triển khai thực hiện.
Công tác khám chữa bệnh tại y tế
tuyến cơ sở cũng được tăng cường,
trên 90% trung tâm y tế huyện đã
thực hiện tối thiểu 70% danh mục
kỹ thuật của tuyến huyện.

Các dự án thuộc chương trình
mục tiêu y tế - dân số được triển
khai tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu
đề ra. Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm
đầy đủ các loại vắc xin ước đạt
trên 95%; tỷ lệ phụ nữ đẻ do nhân
viên y tế đỡ đạt 99,7%; tỷ lệ phụ
nữ có thai được khám thai 3 lần/3
kỳ đạt 78%. Công tác dân số- kế
hoạch hóa gia đình tiếp tục được
tăng cường; tỷ lệ sinh tự nhiên
năm 2018 là 0,08‰; 95% trẻ em
dưới 2 tuổi được theo dõi tăng
trưởng hằng tháng. Công tác quản
lý an toàn vệ sinh thực phẩm
(ATVSTP) được chú trọng, không
để xảy ra vụ ngộ độc lớn nào trên
địa bàn; đảm bảo ATVSTP trong

dịp tết, mùa lễ hội và các sự kiện
lớn trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, công tác tổ chức,
sắp xếp lại bộ máy được triển khai
thực hiện theo đúng tinh thần
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về tiếp
tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Theo đó, đầu năm 2018, Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được
thành lập đã đi vào hoạt động hiệu
quả; giải thể 16/25 phòng khám đa
khoa khu vực trên địa bàn tỉnh
không hiệu quả; sáp nhập 11 trung
tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình
(DS-KHHGĐ) vào trung tâm y tế
(TTYT) huyện, thành phố trên
cùng địa bàn; Ban Bảo vệ sức
khỏe tỉnh sáp nhập vào Bệnh viện
Phục hồi chức năng; đã mở thêm
một cơ sở điều trị và 4 điểm cấp
phát thuốc điều trị cai nghiện bằng
thuốc Methadone, tổng số người
đang điều trị Methadone là 1.440
người, đạt 180% chỉ tiêu Chính

phủ giao (1.440/800). 
Song song với đó, công tác xã

hội hóa trong lĩnh vực y tế được
triển khai mạnh mẽ, toàn diện.
Toàn tỉnh có 11/15 bệnh viện triển
khai thực hiện xã hội hóa các dịch
vụ y tế với tổng số vốn đầu tư
trang thiết bị gần 30 tỉ đồng. Duy
trì Đề án tự chủ của Bệnh viện Đa
khoa tỉnh với mức độ tự chủ chi
thường xuyên năm 2018 khoảng
92,4%. Hết năm 2018, 4 bệnh viện
tuyến tỉnh và 10 TTYT tuyến
huyện thực hiện tự chủ tài chính
theo lộ trình.

Ông Phan Lạc Hoài Thanh,
Phó giám đốc Sở Y tế cho biết:
“Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ
tiếp tục phát triển sự nghiệp y tế
theo hướng hiện đại; nâng cao

chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao và đa dạng
của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc
và nâng cao sức khỏe; tăng tuổi
thọ, cải thiện chất lượng dân số,
góp phần vào cải thiện chất lượng
nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng
góp tích cực vào phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh”.

Những kết quả đạt được trong
năm 2018 sẽ là tiền đề để toàn
ngành y tế Lạng Sơn tiếp tục thực
hiện tốt kế hoạch của năm 2019
ngay từ những ngày, tháng đầu
năm với mục tiêu đáp ứng ngày
càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc
sức khỏe của nhân dân.

Bài, ảnh: TRIỆU THÀNH

Ngành y tM: 
Năm nhiều khởi sắc

Mpc dù còn nhiwu khó khTn, thách thic song ngành y tv Pã
không ngjng n} lmc, phqn Pqu PVt kvt quU cao trong công tác
bUo vy và chTm sóc sic khYe nhân dân. Không ch[ Px lVi dqu qn
quan trZng, Pánh dqu sm khfi snc trong nTm 2018, mà còn là nwn
tUng, tVo tiwn Pw cho sm phát trixn c^a ngành trong thei gian tdi. 

Bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện phẫu thuật 
vi phẫu thanh quản

Chào N�m M�i 2019 12

Quá trình triển khai
Nghị quyết số 29-
NQ/TW đã làm thay
đổi nhận thức về mục

tiêu giáo dục và đào tạo, nội dung,
phương pháp quản lý giáo dục,
trách nhiệm của gia đình, xã hội
trong việc đầu tư các nguồn lực
cho giáo dục. Quy mô mạng lưới
cơ sở vật chất trường lớp phát
triển nhanh theo hướng kiên cố
hóa, chuẩn hóa, đáp ứng ngày
càng tốt hơn nhu cầu học tập của
các lứa tuổi và các tầng lớp nhân
dân với tinh thần xây dựng xã hội
học tập. 

Tính đến tháng 10/2018, toàn
tỉnh có 706 đơn vị trường học;
trong đó 184 trường học đạt
trường chuẩn quốc gia, trên 90%
các đơn vị trường học trong tỉnh
sử dụng Internet, có hộp thư điện
tử... từng bước đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục, đào tạo. Trong 5
năm, chất lượng giáo dục đại trà
có nhiều chuyển biến, các chỉ tiêu
về phổ cập giáo dục đạt chuẩn
theo hướng bền vững. Chất lượng
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
lý giáo dục được nâng cao. 

Đối với cấp mầm non đã thực
hiện nghiêm túc chế độ hỗ trợ ăn
trưa và tổ chức bán trú cho trẻ tại
trường, góp phần giảm tỷ lệ trẻ
suy dinh dưỡng hằng năm còn
dưới 5%. Năm học 2013 - 2014 có
85,9% trẻ mẫu giáo được ăn bán
trú tại trường; đến năm học 2017-
2018, 95,5% trẻ mẫu giáo được tổ
chức ăn bán trú tại trường.

Các trường ở cấp tiểu học đã
tập trung chỉ đạo dạy học theo
chuẩn kiến thức, kỹ năng chương
trình; điều chỉnh nội dung dạy học

phù hợp với yêu cầu đổi mới kiểm
tra, đánh giá, phù hợp với đặc
điểm tâm lý học sinh tiểu học.
Nhờ đó, tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi
vào lớp 1 từ năm 2013 đến năm
2018 luôn đạt trên 99,8% và
99,44% học sinh trong độ tuổi tiểu
học đi học. Tỷ lệ học sinh được
học 2 buổi/ngày đến nay đạt
93,9%; số học sinh hoàn thành
chương trình lớp học đạt 99,3%;
trẻ 11 tuổi hoàn thành chương
trình tiểu học đúng độ tuổi đạt tỷ
lệ 98,24%. 

Đối với cấp trung học đã khắc
phục lối truyền thụ áp đặt kiến
thức, đọc chép; tăng cường kỹ
năng thực hành, vận dụng kiến
thức. Đồng thời thí điểm xây dựng
mô hình trường THCS trọng điểm
ở 11/11 huyện, thành phố. Qua đó,
chất lượng giáo dục trung học có
nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.
Nổi bật: năm học 2017 - 2018 có
17,2% học sinh THCS đạt học lực
giỏi, 45,1% học lực khá; 10,6%
học sinh THPT đạt học lực giỏi,
50,9% đạt học lực khá. Hạnh kiểm

khá, tốt của học sinh cấp THPT
đạt 95,4%, cấp THCS đạt 98,2%. 

Điều khẳng định, sau 5 năm
thực hiện Nghị quyết số 29 trên
địa bàn tỉnh, quy mô và mạng lưới
trường, lớp các ngành học, cấp
học phát triển đều khắp trong toàn
tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi và cơ
hội học tập cho mọi người. Chất
lượng giáo dục toàn diện, giáo dục
mũi nhọn được duy trì, củng cố và
ngày càng được nâng lên theo tinh
thần đổi mới. Khoảng cách chênh
lệch về chất lượng giáo dục giữa

nông thôn và thành thị dần được
thu hẹp. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
các ngành học, cấp học được củng
cố, kiện toàn cơ bản đủ về số
lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn
hóa về trình độ đào tạo. Cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục
được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu
cầu đổi mới chương trình, phương
pháp dạy học.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
cho biết: Mặc dù đã đạt được
những kết quả tích cực, song quá
trình triển khai Nghị quyết 29
cũng bộc lộ một số hạn chế như:
hệ thống cơ sở vật chất trường lớp
phát triển nhưng chưa đáp ứng
yêu cầu đổi mới toàn diện, căn bản
sự nghiệp giáo dục; một bộ phận
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
dục chưa đáp ứng được yêu cầu
đổi mới phương pháp dạy học và
quản lý giáo dục… Với những kết
quả đạt được và nhằm khắc phục
hạn chế, trong thời gian tới ngành
giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tích
cực phối hợp với các cơ quan,
ban, ngành của tỉnh trong nâng
cao chất lượng công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo
đức lối sống cho cán bộ, giáo viên,
học sinh, sinh viên; đẩy mạnh rà
soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản
lý, giáo viên, điều chỉnh quy
hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục
và đào tạo trên địa bàn tỉnh; đẩy
mạnh công tác xã hội hóa giáo
dục, đào tạo; tiếp tục đổi mới công
tác quản lý giáo dục, đầu tư, tăng
cường cơ sở vật chất đảm bảo chất
lượng các hoạt động giáo dục và
đào tạo.

Bài, ảnh: HOÀNG TÙNG

Qua 5 nTm thmc hiyn Ngh] quyvt sz 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 c^a Ban Chqp hành Trung SRng
QUng (khóa XI) vw “Q|i mdi cTn bUn và toàn diyn giáo d`c Pào tVo, Páp ing yêu cru công nghiyp
hóa, hiyn PVi hóa trong Piwu kiyn kinh tv th] trSeng P]nh hSdng xã h~i ch^ ngh\a”, công tác giáo
d`c, Pào tVo trên P]a bàn t[nh Pã PVt PShc nhlng kvt quU Páng khích ly.

Giờ học ngữ văn của lớp 10 chuyên văn, Trường THPT chuyên Chu Văn An 

Ngành giáo d@c sau 5 n:m 
thGc hiOn Ngh> quyLt sP 29



Toàn tỉnh hiện có trên
12.000 NKT, TMC,
trong đó có 8.902 NKT,
chiếm 1,17% dân số

toàn tỉnh. Chia theo mức độ
khuyết tật thì có 1.667 NKT đặc
biệt nặng; 4.897 NKT nặng, số
còn lại là NKT nhẹ. Có 3.634
NKT thuộc hộ nghèo, đa phần
sống ở vùng sâu, vùng xa, trình độ
học vấn thấp, không thể sống tự
lập, chỉ có khoảng 10% tự tạo
được thu nhập.

Bà Lương Thị Mỹ An, Chủ
tịch Hội BTNKT&BVQTE tỉnh
cho biết: Để tạo việc làm cho
NKT trong độ tuổi lao động hiện
nay là rất khó do đặc thù của tỉnh
không có nhiều doanh nghiệp, khu
công nghiệp, mặt khác, số lượng
doanh nghiệp chấp nhận tuyển lao
động khuyết tật cũng chưa nhiều.
Tuy nhiên, với sự phối hợp của
các cấp, ngành, hội đã kết nối để
một số doanh nghiệp có các ngành
nghề phù hợp tuyển dụng lao động
khuyết tật như: nghề may, bán
hàng… Bên cạnh đó, hội đã tuyên
truyền, vận động để NKT, TMC
học các nghề như: xoa bóp, bấm
huyệt để họ có thể tìm được việc
làm hoặc liên kết mở các trung
tâm, điểm tẩm quất, bấm huyệt
của người NKT.

Theo đó, trong năm 2018, hội
phối hợp với Nhà may Sài Gòn tại
thành phố Lạng Sơn đào tạo nghề
may cho 9 NKT và nhận làm việc
tại nhà may với mức thu nhập từ 3
triệu đồng/người/tháng trở lên; cơ
sở làm chổi chít, câu lạc bộ tẩm
quất, bấm huyệt vừa đào tạo vừa

tạo việc làm ổn định cho từ 10 -
15 NKT có thu nhập ổn định.

Bà Dương Thị Từ, chủ cơ sở
đan chổi chít địa chỉ 108 đường
Phai Vệ, phường Đông Kinh,
thành phố Lạng Sơn cho biết: Tôi
bị khuyết tật từ nhỏ nên khi nhìn
thấy NKT tôi rất cảm thông và
muốn giúp đỡ họ để sẻ chia khó
khăn trong cuộc sống. Chính vì
vậy, từ công việc làm chổi chít bán
hằng ngày, tôi đã mạnh dạn mở
rộng sản xuất, tiếp nhận những
NKT vào cơ sở để đào tạo miễn

phí và giải quyết việc làm cho họ
từ 5 năm nay. Cơ sở chổi chít của
tôi luôn tạo việc làm ổn định cho
6 NKT với mức thu nhập 3 triệu
đồng/người/tháng. 

Song song với đó, các mô
hình, dự án của hội triển khai cũng
đạt được nhiều kết quả tích cực
như: cơ sở chế biến bánh ngải tại
xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn;
mô hình nuôi lợn tại Trung tâm
Bảo trợ Xã hội tỉnh, Trung tâm Hy
vọng Lộc Bình; cửa hàng tạp hóa
tại Chợ Đông Kinh và đặc biệt là

gian hàng NKT tham dự Hội chợ
Thương mại Việt – Trung để bán,
giới thiệu các sản phẩm do NKT
sản xuất, chế biến như: rượu táo
mèo, sấm sá, kẹo lạc, gạo lức
rang… đã thu hút đông đảo khách
hàng đến thăm quan và mua sản
phẩm. Thông qua các mô hình đã
tạo điều kiện cho NKT, TMC có
thêm việc làm và có nguồn thu
nhập ổn định.

Cùng với những dự án, mô
hình giúp NKT vươn lên trong
cuộc sống, Hội BTNKT&BVQTE

tỉnh còn chú trọng phối hợp với
các sở, ngành, đoàn thể kêu gọi,
vận động các tổ chức phi chính
phủ, các doanh nghiệp, cá nhân,
nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh
ủng hộ vật chất, tinh thần cho
NKT, TMC.

Trong năm 2018, hội đã trao
tặng 140 chiếc xe đạp, 720 chiếc
xe lăn, xe lắc; thăm, tặng gần
5.000 suất quà vào các dịp lễ, tết
và 40 suất học bổng cho học sinh
là người NKT, TMC. Tổng giá trị
hoạt động của hội trong năm 2018
đạt trên 5,3 tỷ đồng.

Bà Lương Thị Mỹ An cho biết
thêm: Thông qua những việc
làm thiết thực nêu trên đã giúp
cho NKT, TMC từng bước vượt
qua khó khăn. Tuy nhiên, hiện
số NKT, TMC trong độ tuổi lao
động chưa có việc làm, chưa có
thu nhập ổn định vẫn còn nhiều.
Do vậy, thời gian tới, hội tiếp
tục đẩy mạnh công tác phối hợp
với các ban, ngành, đoàn thể tổ
chức các lớp dạy nghề, tìm kiếm
việc làm phù hợp cho NKT,
TMC để có thu nhập, trang trải
cuộc sống; hội tiếp tục đẩy
mạnh tuyên truyền, nâng cao
nhận thức cộng đồng, xã hội về
hoạt động trợ giúp NKT, TMC;
tích cực vận động xây dựng quỹ
hỗ trợ, kêu gọi các tổ chức, cá
nhân, nhà hảo tâm đồng hành
cùng các hoạt động của hội. Qua
đó, góp phần chăm lo, khuyến
khích NKT, TMC vượt qua mặc
cảm, vươn lên hòa nhập cộng
đồng.

Bài, ảnh: ĐĂNG THÙY

Quan tâm chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi
Bong nhiwu hoVt P~ng thivt thmc nhS: phzi hhp thTm, tpng quà; trao tpng xe lTn, xe lnc, hZc

b|ng; h} trh xây nhà f và trixn khai các dm án h} trh ngSei khuyvt tut (NKT), trW m{ côi (TMC)…
nhlng nTm qua, H~i BUo trh NgSei khuyvt tut và BUo vy quywn trW em (BTNKT&BVQTE) t[nh Pã trf
thành P]a ch[ tin cuy c^a NKT, TMC và ngSei có hoàn cUnh khó khTn trên P]a bàn t[nh.

Lãnh đạo Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng Tổ chức trả lại tuổi thơ (Mỹ)
trao xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Lộc Bình
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T( l3 h6 nghèo cao
Theo kết quả tổng điều tra, rà

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp
dụng cho giai đoạn 2016 - 2020,
toàn tỉnh có 48.827 hộ nghèo,
chiếm tỷ lệ 25,95% và 23.885 hộ
cận nghèo, chiếm tỷ lệ 12,69%.
Đến cuối năm 2017, hộ nghèo
giảm còn 36.537 hộ, chiếm tỷ lệ
19,07%, trong đó 34.853 hộ nghèo
về thu nhập, chiếm 18,19%; 6.784
hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các
dịch vụ xã hội cơ bản, chiếm
0,88%; hộ cận nghèo có 22.801
hộ, chiếm 11,9%. Hiện cả tỉnh có
3 huyện nghèo theo Quyết định số
275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
huyện nghèo, huyện thoát nghèo
giai đoạn 2018 - 2020.

Tỷ lệ hộ nghèo còn cao chủ
yếu do đặc thù khó khăn của tỉnh
miền núi, hạ tầng kinh tế kỹ thuật
còn nhiều hạn chế; sản xuất nông
nghiệp phụ thuộc nhiều vào tự
nhiên; rét đậm, rét hại thường
xuyên xảy ra ảnh hưởng đến sản
xuất… Ngoài ra, trình độ dân trí,
đời sống dân cư trên địa bàn chưa
đồng đều; kết quả giảm nghèo
chưa thực sự bền vững, số hộ
thoát nghèo nhưng mức thu nhập
nằm sát chuẩn nghèo còn lớn, số

hộ có nguy cơ tái nghèo cao, một
số chính sách hỗ trợ người nghèo
chưa thực sự có hiệu quả, đời sống
của một bộ phận đồng bào dân tộc
thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.
Các gi&i pháp "5ng

b6
Trước thực trạng đó, tỉnh đã

chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện
đồng bộ các giải pháp, các chương
trình chính sách giảm nghèo.
Tổng nguồn lực thực hiện các
chính sách, dự án giảm nghèo trên
địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016
- 2018 là 2.025,655 tỷ đồng, trong
đó, các chương trình dự án giảm
nghèo là 785.055 triệu đồng;
nguồn vốn thực hiện chính sách
giảm nghèo và vốn huy động là
1.240,6 tỷ đồng để thực hiện các
chính sách giảm nghèo như: tín
dụng ưu đãi, hỗ trợ y tế, giáo dục,
nhà ở, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã
hội... đối với hộ nghèo, hộ cận
nghèo, góp phần xóa đói, giảm
nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Trong đó, chính sách tín dụng ưu
đãi hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo
việc làm, tăng thu nhập cho người
nghèo đã được tỉnh quan tâm chỉ

đạo triển khai thực hiện hiệu quả.
Từ năm 2016 đến nay, Ban chỉ
đạo giảm nghèo tỉnh đã chỉ đạo hệ
thống ngân hàng trên địa bàn tạo
điều kiện cho vay 14 chương trình
tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác
với tổng kinh phí là 2.278 tỷ đồng
cho 66.831 hộ. Nguồn vốn cho
vay chủ yếu được đầu tư vào lĩnh
vực nông nghiệp như: đầu tư trồng
rừng, trồng cây công nghiệp, phát
triển chăn nuôi, sản xuất kinh
doanh nhỏ, góp phần thúc đẩy sản
xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập
cho người dân.

Là tỉnh nghèo nên Lạng Sơn
còn nhiều khó khăn về y tế, giáo
dục và đào tạo, vì vậy, tỉnh đã
quan tâm thực hiện tốt chính sách
hỗ trợ về y tế cho người nghèo,
người thuộc hộ cận nghèo, người
dân tộc thiểu số; giảm thiểu chi
phí khám chữa bệnh cho người
nghèo, giúp họ tiếp cận được các
dịch vụ về y tế. Từ năm 2016 đến
nay, tổng số lượt người được cấp
thẻ bảo hiểm y tế thuộc các đối
tượng người dân tộc thiểu số,
người nghèo, cận nghèo là
1.303.038 thẻ với kinh phí trên

742,847 triệu đồng, trong số các
đối tượng này, đã có trên 960.000
lượt người được khám bệnh và
điều trị với tổng kinh phí trên
573,8 tỷ đồng.

Đối với chính sách giáo dục và
đào tạo, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ
kịp thời cho học sinh, sinh viên,
đảm bảo việc huy động tỷ lệ học
sinh mầm non và học sinh phổ
thông đến trường đạt cao, hạn chế
học sinh bỏ học. Năm học 2016 -
2017 và 2017 - 2018, tỉnh đã thực
hiện miễn, giảm học phí cho
131.854 lượt học sinh - sinh viên;
hỗ trợ về chi phí học tập cho
112.362 lượt trẻ em học mẫu giáo
và học sinh phổ thông; hỗ trợ
9.349.623 kg gạo cho 73.467 học
sinh ở vùng đặc biệt khó khăn.

Với những giải pháp đồng bộ
đó, bình quân hằng năm kết quả
giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đạt
trên 3%/năm, đạt mục tiêu đề ra,
ước thực hiện năm 2018 giảm
xuống còn 16,07% (giảm 3% so
với năm 2017). 
C.n tháo g* khó kh%n
Trong quá trình thực hiện

chương trình mục tiêu quốc gia về

giảm nghèo bền vững, tỉnh Lạng
Sơn cũng như nhiều tỉnh, thành
khác đều gặp những khó khăn cần
tháo gỡ. Ông Đàm Văn Chính,
Phó Giám đốc Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội cho rằng:
Hiện nay, kinh phí hỗ trợ từ
Chương trình mục tiêu Quốc gia,
ví dụ như Chương trình 135 còn
thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu
đầu tư cho các công trình công
cộng phục vụ nhu cầu tối thiểu của
người dân. Do vậy, ngành tham
mưu cho tỉnh đề nghị trung ương
nâng mức hỗ trợ thôn đặc biệt khó
khăn hằng năm từ 200 triệu
đồng/thôn lên 400 triệu
đồng/thôn; xã đặc biệt khó khăn từ
800 triệu đồng/xã lên 1.500 triệu
đồng/xã, để có kinh phí đầu tư các
công trình phục vụ nhu cầu sản
xuất và sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó, để thực hiện hiệu
quả chương trình giảm nghèo bền
vững, tỉnh đề nghị Chính phủ, các
bộ, ngành trung ương cần tiếp tục
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy
trình điều tra, rà soát, đánh giá hộ
nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
đảm bảo chặt chẽ hơn, phản ánh
đúng tình hình thực tiễn. Đồng thời
có chính sách hỗ trợ và hướng dẫn
cụ thể đối với nhóm hộ nghèo thiếu
hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

THANH HUYỀN

Vdi Ppc thù là t[nh miwn núi, biên gidi, còn nhiwu khó khTn, tc ly h~ nghèo trên P]a bàn t[nh
vtn còn f mic khá cáo. Vì vuy, nhlng nTm qua, t[nh Pã tup trung nhiwu giUi pháp P{ng b~ nhom
n} lmc giUm nghèo m~t cách bwn vlng.

NQ lGc gi;m nghèo bMn vFng



Ông Nguyễn Phúc Hà,
Giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
cho biết: Trong năm

2018, sở đã tham mưu, báo cáo
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các
đề án, quy hoạch quan trọng như:
kế hoạch về phát triển du lịch
thành ngành mũi nhọn; xây dựng
Đề án phát triển sản phẩm du lịch
tâm linh tỉnh Lạng Sơn từ nay đến
2022; hoàn thiện hồ sơ Đề án đặt,
đổi tên đường, phố và công trình
công cộng trên địa bàn các huyện:
Đình Lập, Văn Quan, Cao Lộc và
thành phố Lạng Sơn năm 2018…

Năm qua, Sở VHTTDL đã
giảm 3 đầu mối đơn vị sự nghiệp
công lập. Cụ thể: đã sáp nhập Ban
Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn vào
Trung tâm Thông tin Xúc tiến du
lịch; sáp nhập Trung tâm Văn hóa
tỉnh vào Đoàn Nghệ thuật Ca Múa

kịch thành Trung Tâm Văn hóa,
Nghệ thuật tỉnh;  giải thể Ban
Quản lý di tích tỉnh và tổ chức lại
Bảo tàng tỉnh. Sau sáp nhập, hiện
nay các đơn vị đã ổn định hoạt
động. 

Công tác quản lý, bảo vệ và
phát huy giá trị của các di tích trên
địa bàn tỉnh đạt được những kết
quả tích cực với hàng loạt dự án
xây dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích
được khảo sát, tiến hành như: chùa
Bắc Nga (xã Gia Cát, huyện Cao
Lộc); đền Cửa Tây, đền Cửa Đông,
đền Kỳ Cùng (thành phố Lạng
Sơn)... Bên cạnh đó, nhằm đánh
giá đúng thực trạng các di tích, Sở
VHTTDL đã tiến hành rà soát
kiểm kê lại toàn bộ di tích trên địa
bàn tỉnh.

Hoạt động nghệ thuật biểu diễn
tạo được nhiều dấu ấn đậm nét.

Trung Tâm Văn hóa Nghệ thuật đã
dàn dựng và thực hiện nhiều
chương trình phục vụ các sự kiện
chính trị quan trọng. Các hoạt
động nghiên cứu biên soạn lịch sử,
thư viện, điện ảnh, bảo tàng... đã
phát huy tính sáng tạo, nâng cao
chất lượng nội dung hoạt động,
phục vụ tốt các hoạt động tuyên
truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Công tác xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” đạt nhiều kết quả quan
trọng. Thiết chế văn hóa ở cơ sở
được hoàn thiện và phát huy tốt
công năng với tỷ lệ số thôn, bản,
khu phố có nhà văn hóa trên địa
bàn tỉnh là 96% .

Hoạt động thể dục thể thao
quần chúng được tổ chức sôi nổi
gắn với cuộc vận động “Toàn dân

rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”. Số người tham gia tập
luyện thể  dục thể thao thường
xuyên chiếm 24,5%; số hộ gia
đình thể thao chiếm 14%. Trên địa
bàn tỉnh có khoảng 350 câu lạc bộ
(CLB) thể dục thể thao (TDTT) tại
khu dân cư và 206 CLB TDTT tại
các cơ quan, doanh nghiệp. Năm
2018, ngành VHTTDL đã tổ chức
cho 14 đoàn vận động viên (VĐV)
tham gia các giải và đạt 44 huy
chương các loại  (5 vàng, 12 bạc,
27 đồng). Đặc biệt, năm 2018
cũng là năm diễn ra Đại hội TDTT
cấp tỉnh lần thứ VIII, đại hội thành
công tốt đẹp đã tiếp tục cổ vũ
mạnh mẽ phong trào TDTT trong
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
tỉnh. 

Hoạt động du lịch tiếp tục duy
trì tốc độ tăng trưởng khá. Năm

2018 là năm ghi những dấu ấn đặc
biệt trong hoạt động du lịch, với
chuỗi các sự kiện được tổ chức
thành công như: Lễ hội hoa Đào
Xứ Lạng lần I; các hoạt động trong
khuôn khổ Tuần VHTTDL lần thứ
II gắn với Lễ hội đền Kỳ Cùng- Tả
phủ thành phố Lạng Sơn. Các hoạt
động xúc tiến, quảng bá, liên kết
hợp tác phát triển du lịch tiếp tục
được triển khai, cùng với nhiều đề
án, kế hoạch, chương trình phát
triển du lịch mới được tiến hành
như: khai thông thí điểm tuyến du
lịch xe tự lái qua biên giới, khảo
sát du lịch tuyến đường tuần tra
biên giới, triển khai cổng thông tin
du lịch và ứng dụng du lịch thông
minh trên thiết bị di động... Nhờ
đó, năm 2018, Lạng Sơn đón 2,8
triệu lượt khách (tăng 6,3% so với
năm 2017); doanh  thu xã hội đạt
980 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm
trước. Đây là tín hiệu vui, tạo
thuận lợi để du lịch xứ Lạng phát
triển.

Khép lại một năm với nhiều kết
quả tích cực, bước sang năm mới
2019, ngành VHTTDL tiếp tục nỗ
lực triển khai thực hiện tốt các kế
hoạch, chương trình hành động
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phấn đấu
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
được giao, góp phần vào những
thắng lợi mới trong sự nghiệp phát
triển kinh tế – xã hội bền vững của
tỉnh.

Bài, ảnh: TUYẾT MAI

Khép lVi nTm 2018, ngành
vTn hóa, thx thao và du l]ch
(VHTTDL) LVng SRn Pã có nhiwu
sm kiyn tiêu bixu n|i but. Q~i
ng_ cán b~ tj t[nh Pvn cR sf
Pã n} lmc, hoàn thành công tác
Pw ra và PVt PShc kvt quU quan
trZng trên các l\nh vmc
VHTTDL.

Màn biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu trong đêm khai mạc Lễ hội hoa đào lần thứ nhất
– Xuân Mậu Tuất năm 2018

Ngành văn hóa - Một năm nhìn lại
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Quyết định số 217, 218
ngày 12/12/2013 của
Bộ Chính trị ban hành
Quy chế giám sát và

phản biện xã hội của MTTQ Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội; Quy định MTTQ Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội và
nhân dân tham gia góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính
quyền. 

Sau khi các quyết định được
ban hành, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế
hoạch, tổ chức phổ biến, quán
triệt sâu rộng đến toàn thể lãnh
đạo, cán bộ MTTQ các cấp, các
ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh,
huyện, thành phố và cơ sở; lãnh
đạo các tổ chức chính trị - xã hội.
Nhờ vậy, các mặt công tác này
dần đi vào nền nếp, chất lượng
được nâng lên.

Hằng năm, ban thường trực ủy
ban MTTQ Việt Nam các cấp
trong tỉnh đã làm tốt vai trò nòng
cốt, chủ trì hiệp thương với các tổ
chức chính trị - xã hội cùng cấp,
lựa chọn những vấn đề mà nhân
dân quan tâm để tổ chức giám sát
và phản biện xã hội.

Đối với công tác giám sát, 5
năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã
chủ trì tổ chức 15 cuộc, phối hợp
tổ chức được gần 60 cuộc; MTTQ
cấp huyện chủ trì, phối hợp tổ
chức được trên 200 cuộc, với
nhiều nội dung khác nhau. Trong
đó, tập trung vào việc thực hiện
dân chủ ở cơ sở; việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo của công dân;
giám sát việc thực hiện pháp luật
về quản lý, sản xuất, kinh doanh,
sử dụng vật tư nông nghiệp…
Qua giám sát đã chỉ ra những hạn

chế, thiếu sót, kiến nghị các đơn
vị, cơ quan chức năng tiếp thu,
giải quyết.

Đơn cử, trong tháng 8/2018,
qua giám sát, Hội Nông dân
huyện Tràng Định phát hiện một
số hộ kinh doanh vật tư nông
nghiệp ở xã Quốc Khánh để lẫn
lộn các mặt hàng trong kho chứa,
bao gồm: thuốc bảo vệ thực vật,
phân bón và cả thực phẩm cho
con người. Cùng đó là chưa niêm
yết công khai các loại giấy tờ;

không có kệ giá hàng đúng quy
định, gây mất an toàn. Đoàn giám
sát đã đề nghị chủ hộ chấn chỉnh
ngay; đồng thời, đề nghị UBND
xã tăng cường tuyên truyền,
khuyến cáo nông dân sử dụng vật
tư nông nghiệp đúng cách, nhằm
đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm và bảo vệ môi trường.

Về phản biện xã hội, từ năm
2013 đến nay, Ủy ban MTTQ các
cấp trong tỉnh đã tổ chức phản
biện đối với 21 dự thảo văn bản

quy phạm pháp luật của chính
quyền cùng cấp. Những cuộc
phản biện đã có nhiều ý kiến đóng
góp tích cực của đội ngũ chuyên
gia, hội đồng tư vấn, giúp các cấp,
ngành hoàn chỉnh các dự thảo
trước khi ban hành. 

Điển hình như: tại hội nghị
phản biện về dự thảo Quyết định
của UBND tỉnh về ban hành quy
định cụ thể phạm vi vùng phụ cận
đối với một số công trình thủy lợi
trên địa bàn, do Ủy ban MTTQ

tỉnh tổ chức tháng 7/2018, đại
biểu đã đóng góp nhiều ý kiến
thiết thực xoay quanh sửa đổi, bổ
sung phần trách nhiệm của các sở,
ngành liên quan, các tổ chức, cá
nhân quản lý, khai thác công trình
thủy lợi; khoảng cách và diện tích
vùng phụ cận phải được tính toán
kỹ lưỡng, mang tính tổng thể, đầy
đủ cơ sở khoa học...

Đối với việc tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền, một trong những nội dung
quan trọng là MTTQ các cấp
thường xuyên phối hợp tổ chức
đối thoại trực tiếp giữa người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền với
nhân dân. Qua đó, trả lời và giải
quyết những vấn đề liên quan đến
quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của nhân dân. Ngoài ra, ủy
ban MTTQ các cấp còn thường
xuyên lắng nghe, tập hợp các kiến
nghị của cử tri, tình hình dư luận
xã hội, đề xuất với các cấp, ngành
xem xét, giải quyết. 

Ông Nguyễn Sơn Lâm,
Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật,
Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết:
Công tác giám sát, phản biện xã
hội và công tác tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền đã được thực
hiện từ trước năm 2013, nhưng
lúc đó chỉ là phối hợp, chất lượng
chưa cao. Từ khi có Quyết định
217, 218 của Bộ Chính trị, hoạt
động này được Ủy ban MTTQ
các cấp chủ động triển khai, đi
vào thực chất, sâu rộng và hiệu
quả hơn, trở thành một công tác
thường xuyên, trọng tâm và có tác
động thực tế, mang tính đột phá
của MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội. 

Bài, ảnh: HOÀNG HUẤN

5 nTm qua, ay ban Mpt trun T| quzc (MTTQ) các cqp trong t[nh Pã t| chic thmc hiyn có hiyu
quU Quyvt P]nh 217, 218 c^a B~ Chính tr], góp phrn thmc hiyn tzt công tác giám sát và phUn biyn
xã h~i và góp phrn xây dmng QUng, chính quywn các cqp. 

Sau 5 n:m thGc hiOn QuyLt 6>nh 
217, 218 c?a BR Chính tr>

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quy định quản lý, bảo vệ 
và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh



Hằng năm, phong trào
TĐQT được cấp ủy, chỉ
huy các cấp phát động gắn

với các phong trào thi đua yêu nước
và các cuộc vận động như: học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; “Phát
huy truyền thống, cống hiến tài
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”;
“Cả nước chung sức xây dựng nông
thôn mới“; “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư”... Qua đó, nâng cao ý thức cho
cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận,
thống nhất cao trong nhận thức và
hành động, làm thất bại mọi âm
mưu chiến lược “diễn biến hoà
bình” của các thế lực thù địch. 

Đại tá Hoàng Công Lý, Chủ
nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh
cho biết: Để phong trào TĐQT có
sức lan tỏa, đi vào nền nếp, có chiều
sâu, ngay từ đầu năm, các cơ quan,
đơn vị trong toàn lực lượng tổ chức
ký kết giao ước thi đua, làm tốt
công tác tuyên truyền thông qua pa

nô, bảng tin; các buổi sinh hoạt, đối
thoại. Trong thi đua, các đơn vị đã
tích cực đổi mới nội dung, phương
pháp, hình thức, tạo nên tinh thần
“đua, đuổi, vượt”, từng cán bộ,
chiến sĩ tự xác định, xây dựng cho
mình động cơ phấn đấu, phát huy
tinh thần đoàn kết, đề cao trách
nhiệm, tự giác, tự nguyện tương trợ
nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, hội đồng thi đua,
khen thưởng các cấp phát huy tốt
vai trò, trách nhiệm, duy trì nghiêm
túc các chế độ kiểm tra, chấm điểm
thi đua ngày, tuần, tháng. Qua đó,
kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các tập
thể và cá nhân thực hiện chưa hiệu
quả. Đồng thời, phát hiện, bồi
dưỡng những điển hình tiên tiến để
nhân rộng và biểu dương, khen
thưởng, thúc đẩy phong trào TĐQT
trong lực lượng ngày một đi lên.
Các đơn vị thường xuyên tổ chức
các đợt sinh hoạt, học tập, quán triệt
các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh
của cấp trên về công tác huấn

luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm
vụ quốc phòng – an ninh. 

LLVTQS tỉnh đã làm tốt vai
trò tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền địa phương về xây dựng
nền quốc phòng toàn dân, ban
hành nhiều chỉ thị, kế hoạch lãnh
đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ.
Đồng thời, chỉ đạo các huyện tổ
chức diễn tập khu vực phòng thủ
đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn,
kết quả tốt. Trong công tác sẵn
sàng chiến đấu, LLVTQS tỉnh duy
trì nghiêm chế độ trực ở các cấp,
theo dõi nắm chắc tình hình vùng
trời, biên giới, nội địa, ngoại biên,
đặc biệt là các địa bàn trọng điểm.
Trong công tác huấn luyện đảm
bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ
khí thiết bị, không để xảy ra mất
mát, hư hỏng, quân số tham gia
học tập, huấn luyện đạt từ 98,8%
trở lên. Kết quả kiểm tra, đánh giá
các nội dung, khoa mục huấn
luyện, 100% bộ đội thường trực
đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi;

100% đơn vị dân quân tự vệ đạt
yêu cầu có trên 80% khá, giỏi; lực
lượng dự bị động viên đạt khá.

Thượng tá Lương Đình Nhạc,
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung
đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh cho biết:
Để thực hiện hiệu quả phong trào
TĐQT, Đảng ủy ra nghị quyết lãnh
đạo, quán triệt sâu sắc đến toàn thể
đơn vị, xây dựng ý chí quyết tâm
cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn kết, khắc
phục mọi khó khăn. Từ năm 2015
đến năm 2018, đơn vị đã tổ chức 8
đợt công tác dân vận, mỗi đợt 15
ngày. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ đóng
góp trên 4 nghìn ngày công, bê
tông hóa gần 4 km đường giao
thông nông thôn; đổ hơn 750 m2
bê tông sân nhà văn hóa thôn và

trường học; mở rộng và san lấp
trên 10 km đường liên thôn; khơi
thông mương nội đồng dài gần 6
km, xây 790 m mương thoát
nước... 

Ghi nhận kết quả thực hiện
phong trào TĐQT, 5 năm qua,
LLVTQS tỉnh đã có hàng trăm lượt
tập thể, cá nhân được các cấp khen
thưởng. Trong đó, 1 tập thể được
tặng thưởng Huân chương Bảo vệ
Tổ quốc hạng Nhì; 3 tập thể được
tặng thưởng Huân chương Bảo vệ
Tổ quốc hạng Ba; 1 tập thể được
tặng bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ; 16 tập thể và 20 cá
nhân được Bộ Quốc phòng tặng
bằng khen…
Bài, ảnh: NÔNG ĐÌNH QUANG

L2c l(0ng v- trang quân s2 t+nh:
Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

Chiến sĩ Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh tham gia làm đường 
giao thông trên địa bàn huyện Văn Lãng

Trong 5 nTm qua (2013 — 2018), phong trào thi Pua quyvt thnng (TQQT) c^a lmc lShng v_ trang
quân sm (LLVTQS) t[nh PShc QUng ^y, B~ Ch[ huy Quân sm (CHQS) t[nh quan tâm lãnh PVo, ch[ PVo,
t| chic thmc hiyn hiyu quU. Qua Pó, tVo P~ng lmc Px cán b~, chivn s\ vSRn lên hoàn thành xuqt
snc mZi nhiym v` PShc giao, góp phrn xây dmng QUng b~ trong sVch vlng mVnh, PRn v] vlng mVnh
toàn diyn.

Chào N�m M�i 2019 15

Thượng tá Đào Văn Phú,
Trưởng phòng Tham
mưu Công an tỉnh cho
biết: Ngay từ đầu năm,

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ
đạo các đơn vị phát động và đẩy
mạnh các phong trào thi đua,
trong đó chú trọng phong trào “Vì
an ninh Tổ quốc”, gắn với thực
hiện nhiệm vụ được giao. Phong

trào thi đua được chia làm 3 đợt,
mỗi đợt có chủ đề hành động
riêng, gồm: đợt 1 từ đầu năm đến
ngày 30/4 thi đua lập thành tích
mừng Đảng, mừng xuân; đợt 2 từ
ngày 1/5 đến ngày 19/8 thi đua lập
thành tích chào mừng 73 năm
ngày truyền thống lực lượng Công
an Nhân dân; đợt 3 từ ngày 20/8
đến ngày 30/11/2018 thi đua hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác
năm 2018. 

Hưởng ứng phong trào này,
100% các đơn vị trực thuộc đã xây
dựng nội dung, đăng ký danh hiệu
thi đua tập thể, cá nhân. Quá trình
thực hiện, các đơn vị, cá nhân đã
cụ thể hóa nội dung thi đua vào
chương trình, kế hoạch công tác
hằng tháng, hằng quý. 

Đơn cử, Phòng Cảnh sát điều
tra tội phạm về ma túy Công an
tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi
đua “Vì an ninh Tổ quốc” thành
các chương trình, kế hoạch hành
động ở từng giai đoạn, từng thời
điểm. Thượng tá Nguyễn Bá
Hanh, Trưởng phòng Cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy cho
biết: Cái quan trọng nhất của lực
lượng cảnh sát phòng, chống tội
phạm về ma túy là bản lĩnh vững
vàng, kiên định, mưu trí, dũng
cảm. Vì thế đơn vị luôn chú trọng
công tác giáo chính trị, tư tưởng,
quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ
tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, sẵn
sàng nhận và hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao, đặc biệt là
thể hiện qua những chiến công,
những chuyên án lớn.

Tương tự, các đơn vị khác đã
chủ động triển khai phong trào,
gắn với thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn, tạo động lực để lực
lượng công an tỉnh lập nhiều chiến
công xuất sắc.

Trên mặt trận phòng chống tội
phạm hình sự và tệ nạn xã hội,
trong các đợt thi đua, Công an tỉnh
đã điều tra, truy xét, làm rõ 366
vụ, 511 đối tượng, đặc biệt là
khám phá nhanh 10 vụ giết người,
1 vụ lợi dụng công nghệ cao
chiếm đoạt tài sản với số lượng
lớn của nhiều bị hại. Tỷ lệ điều tra,
khám phá án chung đạt hơn 91%,
tăng 11,6% so với chỉ tiêu giao
đầu năm; án đặc biệt nghiêm trọng
đạt 100%. Cùng đó, tổ chức bắt,
vận động đầu thú 95 đối tượng
truy nã, vượt gần 36% so với kế
hoạch năm. 

Đáng chú ý năm 2018 là năm
Công an tỉnh lập nhiều chiến công
lớn trên mặt trận đấu tranh phòng

chống tội phạm về ma túy. Cụ thể,
đã phát hiện, bắt giữ trên 300 vụ,
hơn 500 đối tượng; tăng 11 vụ so
với năm 2017, thu giữ trên 51.800
gam heroin (tương đương 149
bánh), 3,4 kg và hơn 22.200 viên
ma túy tổng hợp, cùng nhiều vũ
khí nóng các loại. Điển hình là
phá nhiều chuyên án, triệt phá các
đường dây mua bán, vận chuyển
ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia
của trùm ma túy Triệu Ký Voòng,
Vi Văn Thế, trú tại khu đô thị Phú
Lộc 4, thành phố Lạng Sơn.  

Bên cạnh những chiến công
trên, Công an tỉnh cũng đã làm tốt
công tác phòng ngừa tội phạm.
Nhất là lực lượng công an đã tăng
cường kiểm tra cơ sở lưu trú, ngành
nghề kinh doanh có điều kiện, quản
lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu để phòng
ngừa vi phạm và phục vụ đấu tranh
khám phá án. Cùng đó là tiến hành
gọi hỏi, răn đe những đối tượng có
nguy cơ phạm tội cao; làm tốt công
tác tuyên truyền, vận động chấp
hành pháp luật cho quần chúng
nhân dân. 

Trong cuộc đấu tranh phòng,
chống tội phạm đầy cam go, quyết
liệt để bảo vệ tính mạng, tài sản và
cuộc sống bình yên của nhân dân,
đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân
điển hình lập công xuất sắc, nhiều
cán bộ, chiến sĩ mưu trí, dũng
cảm, đoàn kết, khắc phục khó
khăn, hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ. Ghi nhận những chiến
công đó, trong năm 2018, lực
lượng công an tỉnh đã được các
cấp, ngành khen thưởng cho 211
lượt tập thể, 804 lượt cá nhân.
Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an
xét, trình Chính phủ tặng Cờ thi
đua năm 2018. 

Bài, ảnh: HOÀNG HUẤN

Công an t+nh: 

HiOu qu; phong trào thi 6ua
Vdi khsu hiyu hành P~ng: “Ch^ P~ng, P|i mdi, tinh gZn, kc cSRng, trách nhiym, hiyu quU”,

Công an t[nh LVng SRn Pã trixn khai thmc hiyn hiyu quU các n~i dung phong trào thi Pua “Vì an
ninh T| quzc” nTm 2018, lup nên nhiwu chivn công xuqt snc trong thmc hiyn nhiym v`.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích 
phá đường dây mua bán ma túy của đối tượng Triệu Ký Voòng
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Trong nHm 2018, Hli ChY thbp EL tNnh Ež phhi hVp trien khai cŸc hoJt Elng thign nguygn EJt higu quI t˝ch cZc nhG:
- Trong phong tršo hicn mŸu t˜nh nguygn Ež ticp nhbn EGVc 3.183 EFn vP mŸu, vGVt 183 EFn vP mŸu (sh mŸu ticp nhbn EJt cao nh^t tX trGSc Ecn nay) tj

chWc cŸc ngšy hli hicn mŸu lSn, thu h…t E“ng EIo qu_n ch…ng nhŽn dŽn tham gia.
+ ThŸng 1/2018: Tj chWc Lf hli XuŽn hing vš ChQ nhbt EL Ež ticp nhbn 420 EFn vP mŸu, EJt 130% chN ti˚u Ed ra.
+ ThŸng 7/2018: Tj chWc chGFng tr˜nh Hšnh tr˜nh EL tJi huygn Llc B˜nh vš thšnh phh LJng SFn ticp nhbn 1.035 EFn vP mŸu, vGVt chN ti˚u 129% chN ti˚u Ed ra.
- XŽy dZng nhš t˜nh nghOa vš xŽy trGTng hMc v•ng sŽu, v•ng xa, gicng khoan cho trGTng hMc EGVc tjng clng 12 c“ng tr˜nh.
- CWu trV Elt xu^t cho cŸc gia E˜nh bP thi˚n tai, hLa hoJn cho 1.569 Ehi tGVng.
- Hk trV thGTng xuy˚n cho 155 Ehi tGVng lš ngGTi ngh˘o, hMc sinh c‚ hošn cInh kh‚ khHn.
Hk trV 23 bgnh nhŽn c‚ hošn cInh E]c bigt kh‚ khHn m[c bgnh hiem ngh˘o Ei phau thubt mifn ph˝.

Bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch hội
Chữ Thập đỏ tỉnh: “Gi:i pháp quan tr=ng
nhIt là t;o sEc lan t<a vN ho;t 5Tng thiPn
nguyPn trong cTng 5Rng”

Năm 2018,
chúng tôi đặc biệt
quan tâm thu hút
những nhóm thiện
nguyện tự phát trên
địa bàn tỉnh. Các
nhóm này có đặc
điểm chung là tập
hợp những cá nhân
có tinh thần tình nguyện cao, vận động được nhiều
nguồn lực trong xã hội. Tuy nhiên có hạn chế là chưa
nắm được nhiều địa chỉ cần giúp đỡ, chưa có sự điều
tiết giữa các đối tượng, công tác tổ chức, hoạt động
chưa bài bản. Khi tập hợp các nhóm này vào tổ chức
Hội Chữ thập đỏ, chúng tôi có sự hướng dẫn, thông
tin nên công tác tổ chức, hiệu quả hoạt động đạt được
rất cao. 

Mỗi khi tổ chức hoạt động thăm, giúp đỡ đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn chúng tôi đều mời các
cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm tham gia để họ thấy
được hiệu quả hoạt động, đồng thời minh bạch hóa
các nguồn hỗ trợ, ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Chúng tôi cũng chủ động kêu gọi vận động sự
ủng hộ, giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động thiện
nguyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, công tác
thiện nguyện ngày càng được nhiều người biết đến
và tham gia.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đa dạng hóa các hoạt động
thiện nguyện, hội không chỉ bó hẹp việc giúp đỡ từng
cá nhân trong xã hội mà mở rộng ra giúp đỡ cả cộng
đồng dân cư bằng các hoạt động như mở đường, bê
tông hóa giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện
chiếu sáng tại các khu dân cư, khám bệnh cấp phát
thuốc miễn phí… góp phần vào thực hiện an sinh xã
hội của tỉnh.

Bà Phạm Hoàng Yến, Chủ nhiệm
Câu Lạc Bộ Thắp sáng niềm tin: “Chung
tay 5Rng hành cùng ho;t 5Tng nhân 5;o”.

Qua những
hành trình thiện
nguyện của câu
lạc bộ, chúng tôi
biết được trên
địa bàn tỉnh còn
rất nhiều đối
tượng khó khăn
cần được giúp

đỡ. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua đã đồng
hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các huyện hội tổ
chức các hoạt động thiện nguyện thiết thực giúp đỡ
những hoàn cảnh khó khăn như: xây dựng nhà tình
nghĩa; trao học bổng cho học sinh nghèo; cấp phát
quần áo cho người dân vùng sâu, vùng xa; nhận hỗ
trợ lâu dài cho các hoàn cảnh khó khăn… Hiện nay,
trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó
khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng, do vậy rất cần
chung tay của cộng đồng đồng hành cùng các cấp
Hội CTĐ để có nhiều hoạt động thiện nguyện thiết
thực, hiệu quả hơn.

Thực hiện: HOÀNG VƯƠNG

Các ho�t �"ng n!i b t c�a H"i Ch� th p �� t�nh trong n�m 2018

DHu Hn ho<t 6Rng nhân 6<o
n:m 2018

Vdi vai trò nòng czt làm cru nzi, Piwu phzi các hoVt P~ng nhân PVo c^a t[nh, trong nTm 2018, H~i Chl thup
PY (CTQ) t[nh Pã có nhiwu hoVt P~ng thiyn nguyyn hSdng vw cR sf, h} trh thivt thmc, hiyu quU cho các hoàn cUnh
khó khTn, ngSei yvu thv trong xã h~i vSRn lên |n P]nh cu~c szng. 

Một trong những hoạt động
mới của Hội CTĐ tỉnh là
vận động các doanh
nghiệp, tổ chức, nhà hảo

tâm giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn
mới (NTM) làm đường giao thông
nông thôn và điện thắp sáng để về đích
NTM theo đúng lộ trình. Theo đó, hội
đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập
đoàn Vingroup lắp điện thắp sáng
đường thôn cho người dân thôn Nà
Liệt Ngoài (xã Trùng Quán), các thôn:
Nà Chà, Bản Làng, Khun Roọc (xã
Tân Lang), huyện Văn Lãng và làm
đường giao thông nông thôn tại thôn
Bản Quyền, xã Đề Thám, huyện Tràng
Định với tổng chiều dài 1.318 m. Tổng
hoạt động lắp điện thắp sáng và làm
đường giao thông nông thôn đạt trên
1,6 tỷ đồng, phục vụ sinh hoạt, tạo điều
kiện phát triển kinh tế cho trên 3.000
người.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức
khỏe cộng đồng để lại nhiều dấu ấn tích
cực. Trong năm 2018, Hội CTĐ tỉnh đã
đẩy mạnh cộng tác phối hợp, kêu gọi

vận động các tổ chức, doanh nghiệp,
nhà hảo tâm hỗ trợ, ủng hộ công tác
chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đơn cử
như: Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Quỹ
Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup và
Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội tổ
chức khám chữa bệnh, tư vấn các bệnh
về mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho
người dân được trên 12.400 người,
trong đó có 864 người được hỗ trợ đi
mổ đục thủy tinh thể, cắt màng, mộng
mắt… trị giá đạt trên 2,3 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Kháo (60 tuổi), xã
Song Giáp, huyện Cao Lộc (một trong
những người đã phẫu thuật mắt từ
chương trình khám chữa các bệnh về
mắt) cho biết: Từ năm 14 tuổi, tôi bị hạt
thóc bắn vào mắt và để lại di chứng, mắt
luôn bị đau nhức. Nhận được thông tin
đoàn bác sỹ Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao
Hà Nội lên khám, chữa các bệnh về mắt,
tôi đã đến khám và được các bác sỹ chỉ
định phải mổ mắt. Tôi được hỗ trợ chi
phí đi lại, tiền ăn nghỉ. Sau khi mổ xong
được 2 ngày, mắt tôi đã sáng trở lại và
nay không bị đau nhức nữa.

Ông Vũ Trường Giang, Phó Chủ tịch
Hội CTĐ tỉnh cho biết: Tổng giá trị hoạt
động nhân đạo năm 2018 đạt gần 36 tỷ
đồng, trong đó, riêng phong trào “Tết vì
người nghèo và nạn nhân chất độc da
cam”, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã
vận động, kết nối các tổ chức, nhà hảo
tâm thăm tặng được trên 69.000 suất quà
với tổng trị giá trên 31,3 tỷ đồng. Đến
nay, phong trào “Tết vì người nghèo và
nạn nhân chất độc da cam” đã thực sự
lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trước
các dịp tết cổ truyền, các chi hội cơ sở
đều triển khai phát động hưởng ứng
phong trào, qua đó thu hút được nhiều
tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và quần
chúng nhân dân tham gia.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác
thiện nguyện thời gian tới, Hội CTĐ
tỉnh sẽ đẩy mạnh phối hợp với các sở,
ngành, đoàn thể và vận động các tổ
chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và
ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ
để đưa hoạt động thiện nguyện thiết
thực đến với người nghèo. 

Bài, ảnh: ĐĂNG THÙY

Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn quỹ hiến máu tình nguyện năm 2018
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Xã Yên Khoái (huyện
Lộc Bình) có 2 thôn
dưới 50 hộ sáp nhập
thành 1 thôn mới lấy

tên là Quân Phát. Khi chưa sáp
nhập, thôn Nà Quân chỉ có 37 hộ
và Nà Phát có 35 hộ. Lúc đầu,
người dân lo lắng việc sáp nhập
ảnh hưởng đến đời sống vì mỗi
thôn có nếp sinh hoạt riêng. Các
cấp chính quyền từ huyện đến xã
đã tích cực tuyên truyền đến từng
hộ dân trong thôn, giải thích cho
người dân hiểu được lợi ích sau
khi sáp nhập. Dần dần bà con hiểu
và đồng thuận. 

Ông Trịnh Văn Thị, người dân
thôn Nà Phát cho biết: Ban đầu,
chưa hiểu nên tôi lo sáp nhập thôn
sẽ đảo lộn cuộc sống sinh hoạt
của người dân hai thôn, ảnh
hưởng đến quyền lợi của người
dân. Sau khi được các cấp, chính
quyền tuyên truyền, chúng tôi đã
hiểu được việc sáp nhập nhằm để
hai thôn tập trung hơn, bộ máy
giảm cồng kềnh, nhà nước giảm
gánh nặng chi phí…nên tôi và cả
thôn đều nhất trí sáp nhập với
thôn Nà Quân.

Lộc Bình là huyện có số đơn
vị hành chính cấp xã và số thôn,
khối phố nhiều nhất toàn tỉnh với
27 xã, 2 thị trấn, 286 thôn, khối
phố. Trong năm 2018, UBND
huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn
rà soát, xây dựng đề án chi tiết và
tổ chức lấy ý kiến cử tri các thôn,
khối phố sáp nhập. Qua đây,
UBND huyện đã xây dựng 23
phương án sáp nhập 46 thôn, khối
phố thành 23 thôn, khối phố.

Tương tự huyện Lộc Bình,
Tràng Định cũng đã tích cực triển
khai đề án sắp xếp, sáp nhập các
thôn trong năm 2018. Huyện đã
đề xuất 62 phương án sáp nhập
157 thôn thành 62 thôn. Đây là
huyện đề xuất được nhiều phương
án sáp nhập thôn, khối phố nhất
trong tỉnh. Trong đó, có 1 phương
án sáp nhập 6 thôn thành 1 thôn
mới là các thôn: Bản Chè (28 hộ

dân), Bản Chang (15 hộ dân),
Phiêng Piào (13 hộ dân), Bản
Pheng (19 hộ dân), Bản Deng (19
hộ dân), Pò Túng (12 hộ dân)
thuộc xã Đào Viên.

Ông Lý Văn Lâm, Chủ tịch
UBND huyện Tràng Định cho
biết: Từ đầu năm 2018, huyện đã
ban hành kế hoạch về sáp nhập
thôn, khối phố và triển khai đến
UBND cấp xã. Ngoài ra, UBND
huyện tổ chức hội thảo khoa học
lấy ý kiến của các tổ chức, cá
nhân liên quan để bàn về việc sáp
nhập thôn, khối phố. Sau khi có
sự thống nhất, UBND huyện yêu
cầu các xã triển khai việc sáp

nhập và coi đó là nhiệm vụ trọng
tâm trong năm. Đối với những địa
bàn phức tạp, cấp ủy, chính quyền
các cấp trong huyện đã tích cực
tuyên truyền về tầm quan trọng, ý
nghĩa của việc sáp nhập, đồng
thời rà soát, xây dựng phương án
sáp nhập thôn hợp lý, khoa học,
phù hợp với thực tế để tạo được
sự đồng thuận trong nhân dân.

Với nỗ lực của các cấp ủy
chính quyền và nhân dân trong
toàn tỉnh, tính đến hết năm 2018,
Lạng Sơn đã sáp nhập được 537
thôn, khối phố thành 249 thôn.
Tổng số thôn, khối phố toàn tỉnh
giảm từ 2.313 thôn, khối phố

xuống còn 1.776 thôn, khối phố;
giảm được 288 thôn, khối phố.
Trong khi đó, từ năm 2014 đến
đầu năm 2018, toàn tỉnh chỉ sáp
nhập được 19 thôn thành 9 thôn;
giảm được 10 thôn. Như vậy, kết
quả sáp nhập thôn, khối phố năm
2018 nổi bật so với những năm về
trước.

Ông Mã Văn Đâu, Phó
Trưởng phòng Xây dựng chính
quyền và Công tác thanh niên, Sở
Nội vụ cho biết: Sau khi HĐND
tỉnh ban hành nghị quyết về sáp
nhập các thôn, khối phố, UBND
tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các
huyện, thành phố rà soát, sắp xếp

lại đội ngũ người hoạt động
không chuyên trách tại các thôn,
khối phố. Đồng thời bố trí, sắp
xếp và sử dụng cơ sở vật chất,
thiết chế văn hóa của thôn, khối
phố tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng
yêu cầu hoạt động của thôn, khối
phố sau khi nhập. Các cơ quan
chuyên môn theo chức năng,
nhiệm vụ được giao sẽ có trách
nhiệm hướng dẫn, giải quyết việc
cải chính, chỉnh sửa hồ sơ, giấy tờ
của tổ chức, công dân do có sự
thay đổi về phạm vi, tên gọi của
thôn, khối phố sau khi sáp nhập.

Bài, ảnh: TRANG VÂN

Tổ công tác của UBND huyện Lộc Bình tuyên truyền cho người dân xã Yên Khoái 
về việc sáp nhập thôn, khối phố

TThheeoo kkcc hhooJJcchh,, ttNNnnhh
LLJJnngg SSFFnn cchhiiaa tthhššnnhh 33 llll
ttrr˜̃nnhh ssŸŸpp nnhhbbpp tthh““nn,, kkhhhhii
pphhhh.. TTrroonngg EE‚‚,, ggiiaaii EEooJJnn
II ttXX nnHHmm 22001188 ¼¼ 22002200 ttbbpp
ttrruunngg ssŸŸpp nnhhbbpp ccŸŸcc tthh““nn
cc‚‚ qquuyy mm““ ddGGSSii 5500 hhll,,
kkhhhhii pphhhh cc‚‚ qquuyy mm““ ddGGSSii
110000 hhll;; ggiiaaii EEooJJnn IIII ttXX
nnHHmm 22002211 ¼¼ 22002255 ttbbpp
ttrruunngg ssŸŸpp nnhhbbpp ccŸŸcc tthh““nn
cc‚‚ qquuyy mm““ ddGGSSii 110000 hhll,,
kkhhhhii pphhhh cc‚‚ qquuyy mm““ ddGGSSii
220000 hhll vvšš ggiiaaii EEooJJnn IIIIII ttXX
nnHHmm 22002255 ¼¼ 22003300 ttbbpp
ttrruunngg ssŸŸpp nnhhbbpp ccŸŸcc tthh““nn
cc‚‚ qquuyy mm““ ddGGSSii 220000 hhll,,
kkhhhhii pphhhh cc‚‚ qquuyy mm““ ddGGSSii
330000 hhll.. NNHHmm 22001199 vvšš
nnhhYYnngg nnHHmm ttiiccpp tthheeoo,,
ccŸŸcc  cc^̂pp,, nnggššnnhh ssKK ttiiccpp
ttRRcc EE`̀yy mmJJnnhh ttuuyy˚̊nn
ttrruuyyddnn cchhQQ ttrrGGFFnngg nnššyy
EEccnn EE““nngg EEIIoo nnhhŽŽnn ddŽŽnn
ttrr˚̊nn EEPPaa bbššnn nnhh\\mm ttJJoo
ssZZ EEiinngg tthhuubbnn,, tthhhhnngg
nnhh^̂tt ccaaoo ttrroonngg qquuŸŸ ttrr˜̃nnhh
tthhZZcc hhiiggnn.. 

Sáp nh4p thôn, kh8i ph8

kLt qu; b9Ac 6Iu

Xác định rõ vai trò  nòng
cốt trong công tác xây
dựng gia đình, Hội
Liên hiệp Phụ nữ

(LHPN) tỉnh đã chỉ đạo hội LHPN
các huyện, thành phố triển khai
thực hiện nhiệm vụ “Tuyên
truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ
phát triển toàn diện, xây dựng gia
đình hạnh phúc”. 

Với phương châm hướng về
cơ sở, đối tượng trực tiếp là phụ
nữ, các cấp hội đã tập trung vào
tuyên truyền, vận động và hướng
dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện tốt
phong trào thi đua “Phụ nữ tích
cực học tập, lao động sáng tạo,
xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn
với cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn” .
Trong đó chú trọng cung cấp kiến
thức, kỹ năng cơ bản về giáo dục
đời sống gia đình cho phụ nữ và
người dân cộng đồng thông qua
các buổi họp thôn, sinh hoạt chi,
tổ phụ nữ, tọa đàm, gặp mặt, hội
thi, liên hoan... Từ đầu năm 2018
đến nay các cấp hội đã tổ chức
tuyên truyền lồng ghép về xây
dựng gia đình hạnh phúc được

988 cuộc cho hơn 40.290 lượt chị
em tham dự. 

Hội LHPN tỉnh phối hợp với
Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, giáo
dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư
vấn pháp luật về hôn nhân và gia
đình, hòa giải ở cơ sở cho 200 hội
viên và thanh niên thành phố Lạng
Sơn. Chị Tô Thị Son, hội viên phụ
nữ phường Đông Kinh chia sẻ:
Qua tuyên truyền, tôi được nâng
cao kiến thức về hôn nhân và gia
đình, đồng thời có thêm kinh
nghiệm giải quyết mâu thuẫn
trong gia đình, xây dựng gia đình
hạnh phúc. 

Cùng với đó, các cấp hội phụ
nữ đã phối hợp với các ban,

ngành, đoàn thể và chính quyền
địa phương quan tâm nâng cao
chất lượng hoạt động, hiệu quả
của các câu lạc bộ. Cụ thể là tiếp
tục duy trì và nâng cao chất lượng
của 226 câu lạc bộ “Gia đình hạnh
phúc”, hơn 1.000 mô hình địa chỉ
tin cậy cộng đồng. Các câu lạc bộ
đã phát huy vai trò trong tuyên
truyền nâng cao nhận thức về
phương pháp tổ chức cuộc sống
gia đình, giáo dục truyền thống
gia đình Việt Nam, cách đối nhân,
xử thế, nuôi dạy con cái…giúp chị
em xây dựng gia đình hạnh phúc.

Năm 2018, Hội LHPN đã phát
triển mới 48 mô hình tiêu biểu về
xây dựng gia đình hạnh phúc như:

4 nhóm cha mẹ về chăm sóc phát
triển trẻ thơ từ 0-8 tuổi (Cao Lộc,
Tràng Định, Văn Lãng, Đình
Lập); 1 mô hình điểm “Phụ nữ
Nhượng Bạn tự tin tham gia
phòng chống bạo lực gia đình”, xã
Nhượng Bạn (Lộc Bình); 8 mô
hình  dịch vụ gia đình, chăm sóc
trẻ em, người cao tuổi... Chị
Lương Thị Khuôn, nhóm trưởng
nhóm cha mẹ về chăm sóc phát
triển trẻ thơ từ 0 – 8 tuổi khu
Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng
Đăng, huyện Cao Lộc cho biết:
Nhóm của chúng tôi có hơn 20
thành viên là các bà mẹ có con từ
0 – 8 tuổi trong khu, định kỳ hằng
tháng chúng tôi sinh hoạt 1 lần.

Mỗi buổi sinh hoạt có các tình
nguyện viên đến chia sẻ kiến thức
chăm sóc nuôi dạy con cái, hướng
dẫn chị em nấu bữa ăn dinh
dưỡng, làm đồ chơi từ những vật
liệu sẵn có… Qua đó, hội viên có
thêm kiến thức để nuôi dạy con
cái tốt hơn. 

Với việc tăng cường tuyên
truyền, xây dựng và nhân rộng các
mô hình về gia đình, các cấp hội
đã hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia
đình hạnh phúc. Tuy nhiên, các
vấn đề xã hội nảy sinh đã và đang
tác động lớn đến gia đình như:
tình trạng ly hôn trong các gia
đình trẻ, bạo hành, xâm hại trẻ em,
bạo lực học đường, bạo lực gia
đình, tệ nạn xã hội…Vì vậy, trong
thời gian tới, các cấp hội cần tiếp
tục quan tâm tuyên truyền, giáo
dục pháp luật về hôn nhân - gia
đình đến hội viên vùng sâu, vùng
xa; phối hợp với các ngành biểu
dương, nhân rộng các mô hình
hiệu quả để giúp đỡ phụ nữ xây
dựng gia đình “no ấm, tiến bộ,
hạnh phúc và phát triển bền
vững”. 

DƯƠNG DUYÊN

Xã h~i ngày càng phát trixn, kéo theo nhiwu hy l`y, trong Pó có sm tan vg c^a nhlng gia Pình
trW, do thivu hixu bivt vw t| chic cu~c szng gia Pình. Do Pó, các cqp h~i ph` nl t[nh Pã Psy mVnh
công tác h} trh ph` nl xây dmng gia Pình hVnh phúc bong nhiwu giUi pháp c` thx tj tuyên truywn
Pvn xây dmng và nhân r~ng các mô hình.  

H9 tr0 ph. n1 xây d2ng gia 'ình h*nh phúc:
Tăng tuyên truyền, xây mô hình

NTm 2018, t[nh LVng SRn Psy mVnh thmc hiyn snp xvp, sáp nhup thôn có
quy mô dSdi 50 h~, khzi phz dSdi 100 h~ và PVt nhlng kvt quU nhqt P]nh.
Kvt quU Pó Pánh dqu mzc quan trZng trong l~ trình sáp nhup
thôn, khzi phz Pvn nTm 2030.
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Triển khai từ cuối năm
2017 đến tháng 3/2018:
1.448/1.448 công đoàn cơ

sở hoàn thành chương trình đại
hội; 14/14 Liên đoàn Lao động
(LĐLĐ) huyện, thành phố, công
đoàn ngành tổ chức đại hội đúng
thời gian, tiến độ, chất lượng theo
kế hoạch đề ra. Trong thời gian 2
ngày 27 và 28/6/2018, Đại hội
lần thứ XVI Công đoàn tỉnh đã
diễn ra thành công tốt đẹp. Với
khẩu hiệu hành động “Vì đoàn
viên và người lao động, vì sự
phát triển bền vững của tỉnh, tiếp
tục đổi mới nội dung và phương
thức hoạt động công đoàn”, đại
hội công đoàn các cấp thực sự là
đợt sinh hoạt chính trị dân chủ
rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên và
tổ chức công đoàn. Đây cũng là
một dấu mốc quan trọng đối với
tổ chức công đoàn và đoàn viên,
công nhân, viên chức, lao động
(CNVCLĐ), đánh dấu sự chuyển
giao giữa 2 nhiệm kỳ với nhiều
chủ trương, đường lối, chỉ tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp mới.

Ngay sau đại hội, các cấp
công đoàn đã tập trung tuyên
truyền rộng rãi đến toàn thể đoàn
viên, CNVCLĐ về Nghị quyết
Đại hội lần thứ XVI Công đoàn
tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2018-
2023 và phát động các phong
trào thi đua yêu nước chào mừng
thành công đại hội, tạo nên
không khí thi đua sôi nổi trong
CNVCLĐ.

Song song với tổ chức đại
hội, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các

cấp công đoàn quan tâm đẩy
mạnh các hoạt động hướng về cơ
sở, chăm lo, đại diện, bảo vệ
quyền lợi hợp pháp của đoàn
viên, người lao động. Ngay từ
đầu năm, các CĐCS đã chủ động
phối hợp với người sử dụng lao
động thực hiện tốt Quy chế dân
chủ ở cơ sở thông qua các hoạt
động: tổ chức hội nghị cán bộ,
công chức, viên chức, người lao
động; kiện toàn Ban Thanh tra
nhân dân; xây dựng nội quy, quy
chế hoạt động của cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp; thỏa ước lao
động tập thể... Trong năm 2018,
toàn tỉnh có 1.305/1.305 cơ quan
hành chính Nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập tổ chức hội nghị
cán bộ, công chức, viên chức
(đạt 100%); 81% CĐCS doanh
nghiệp tổ chức Hội nghị người
lao động (tăng 7,25% so với năm
2017). Thông qua đó, 100%
CĐCS bầu được ban thanh tra
nhân dân; 80% doanh nghiệp có

tổ chức công đoàn ký thỏa ước
lao động tập thể với những điều
khoản đem lại quyền lợi tốt hơn
lợi cho người lao động.

Ông Nguyễn Mạnh Cường,
Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần
Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn
cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo
của LĐLĐ tỉnh, CĐCS đã chủ
động phối hợp tổ chức hội nghị
người lao động, ký kết thỏa ước
Lao động tập thể với nội dung có
nhiều điểm có lợi hơn cho người
lao động như: thưởng lương theo
năng suất; hỗ trợ chế độ độc hại
bằng tiền mặt (29 ngàn
đồng/người/ngày); ngoài các
ngày được nghỉ việc riêng theo
quy định của pháp luật, người lao
động được nghỉ thêm hưởng
nguyên lương đối với các trường
hợp tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng,
con qua đời; người lao động kết
hôn được nghỉ thêm 2 ngày...

Cùng với đó, hoạt động chăm
lo lợi ích cho đoàn viên có nhiều

đổi mới. Cụ thể, trong chương
trình “Tết sum vầy” năm 2018,
LĐLĐ tỉnh đã trao 363 suất quà
cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó
khăn với tổng trị giá gần 170
triệu đồng. Trong năm 2018, các
cấp công đoàn đã tiếp nhận và
phối hợp với chuyên môn tổ
chức thăm hỏi, động viên tặng
quà cho trên 9.610 đoàn viên,
người lao động với tổng số tiền
hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ 28
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó
khăn xây sửa nhà ở (18 xây mới,
10 sửa chữa) trị giá 690 triệu
đồng; hỗ trợ 16 lượt đoàn viên,
gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
bệnh hiểm nghèo với số tiền 16
triệu đồng.

Chị Mã Thị Hiên, công nhân
Công ty Cổ phần Quản lý và Xây
dựng Giao thông Lạng Sơn cho
biết: Gia đình tôi thuộc diện hộ
nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn. Được sự quan tâm chăm lo
của công đoàn và ban lãnh đạo

công ty, năm nào tôi cũng được
nhận quà tết. Năm nay vui hơn
nữa là tôi được hỗ trợ 30 triệu
đồng để xây lại nhà ở.

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi
ích đoàn viên”, trong năm 2018,
LĐLĐ tỉnh đã triển khai rộng rãi
Chương trình phúc lợi đoàn viên
trong các cấp công đoàn. LĐLĐ
tỉnh đã ký hợp tác phúc lợi đoàn
viên với 5 doanh nghiệp cung
cấp các dịch vụ thiết yếu với giá
ưu đãi cho đoàn viên công đoàn
từ 5- 20%. Qua đó góp phần
nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Ông Lý Đức Thanh, Chủ tịch
LĐLĐ tỉnh cho biết: Trong năm
2019, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo
các cấp công đoàn đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động;
triển khai chương trình phúc lợi
đoàn viên với nhiều mô hình
hoạt động mới nhằm đem lại
quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt
hơn; xây dựng đội ngũ cán bộ
công đoàn có trình độ chuyên
môn cao; có kỹ năng hoạt động
chuyên nghiệp, chuyên sâu; có
tâm huyết, trách nhiệm, có bản
lĩnh chính trị vững vàng để bảo
vệ quyền lợi hợp pháp và chính
đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ
trong mọi hoàn cảnh; triển khai
đồng bộ các giải pháp thu đúng,
thu đủ tài chính công đoàn, tăng
nguồn lực về tài chính để tổ chức
công đoàn đủ sức và chủ động tổ
chức các hoạt động chăm lo lợi
ích cho đoàn viên.

NGỌC HIẾU

Công 6oàn L<ng S8n - MRt n:m 
nhiMu dHu mPc quan tr=ng

NTm 2018 là nTm chuyxn giao gila hai nhiym kb hoVt P~ng c^a Công Poàn t[nh LVng SRn,
c_ng là nTm công Poàn t| chic nhiwu hoVt P~ng sôi n|i hSdng vw cR sf, thmc hiyn tzt chic
nTng PVi diyn, chTm lo bUo vy quywn, lhi ích hhp pháp, chính Páng c^a ngSei lao P~ng


