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Năm 2019 đã qua đi, một
năm tiếp tục ghi dấu với
nhiều sự kiện quan trọng
được tổ chức; kinh tế của

tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ tăng
trưởng ước đạt 7,63%. Lĩnh vực văn
hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc
phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
được bảo đảm, chủ quyền biên giới
quốc gia được giữ vững. Công tác cải
cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương
hành chính được tăng cường. Qua
một năm với hàng loạt sự kiện, thế và
lực, tiềm năng – triển vọng được
khẳng định, sáng rõ hơn bao giờ hết.
Nền tảng vững vàng cho một cuộc
bứt tốc mạnh mẽ đã sẵn sàng.

Năm qua, Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
tiếp tục có nhiều nỗ lực, vượt qua khó
khăn thử thách, đạt được nhiều thành
tích trong phát triển kinh tế, xã hội. Từ
sự đoàn kết, thống nhất, từ quyết tâm
chính trị, từ những sáng tạo, quyết
liệt trong chỉ đạo – điều hành của các
cấp, ngành đã thúc đẩy môi trường
đầu tư không ngừng được cải thiện.
Bên cạnh đó là những thành công
trong xây dựng đường biên giới hòa
bình, hữu nghị, cùng hợp tác phát
triển… Nhờ đó, hạ tầng giao thông ở
các khu vực cửa khẩu, bộ mặt nông
thôn đều đổi thay, đời sống của người
dân được nâng lên rõ rệt. Điểm nhấn

đáng chú ý là, cao tốc Bắc Giang –
Lạng Sơn hợp phần 1 đã hoàn thành,
đưa vào khai thác sẽ góp phần thu
hút các nhà đầu tư đến với tỉnh ngày
càng nhiều hơn.

Năm 2019 cũng ghi dấu thành
công nổi bật của tỉnh trong lãnh đạo –
chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự
kiện quan trọng như: công tác đón,
tiễn Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm
hữu nghị chính thức Việt Nam và dự
Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên -
Hoa Kỳ; Chương trình gặp gỡ đầu
Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy
ban công tác liên hợp giữa 04 tỉnh:
Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng,
Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị
dân tộc Choang Quảng Tây (Trung
Quốc) tại tỉnh Lạng Sơn; kỷ niệm 110
năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn
Thụ; Chương trình du lịch “Qua
những miền di sản Việt Bắc” lần thứ
XI - Lạng Sơn 2019...

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành
công Hội nghị xúc tiến đầu tư với hơn
100 dự án được phê duyệt chủ
trương đầu tư, cấp chứng nhận đăng
ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ, đăng
ký đầu tư với tổng số vốn hơn 100
nghìn tỷ đồng. Mới đây, ngày
12/11/2019, dự án đầu tư xây dựng
khu trung chuyển hàng hóa thuộc
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn có tổng vốn đầu tư 3.299

tỷ đồng đã được khởi công.
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả

nổi bật, vẫn còn một số hạn chế, như:
tăng trưởng kinh tế chưa bền vững;
thu ngân sách thấp, thu nhập bình
quân người dân chưa cao; chưa có
các sản phẩm chủ lực đủ sức cạnh
tranh; đặc biệt, kinh tế cửa khẩu và
du lịch là một thế mạnh, đầy tiềm
năng của tỉnh nhưng phát triển chưa
tương xứng với tiềm năng.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh
Lạng Sơn (ngày 30/9/2019), Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
đã có một số gợi mở, định hướng cho
tỉnh trong việc khai thác tiềm năng để
tạo đà phát triển mạnh mẽ. Theo đó,
trong thời gian tới, tỉnh cần xây dựng
cơ chế liên kết các tỉnh biên giới, tạo
ra hành lang kinh tế phát triển mạnh
dọc tuyến biên giới; bên cạnh đó, tập
trung nguồn lực phát triển kinh tế với
ba trụ cột chính, gồm: kinh tế cửa
khẩu, du lịch bền vững và nông
nghiệp thông minh, công nghiệp chế
biến xuất khẩu...

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở
nhìn nhận, đánh giá khách quan
những hạn chế, yếu kém, năm 2020,
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo
tập trung thực hiện một số giải pháp
trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập trung
phát triển kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh

cải cách hành chính, nhất là cải cách
thủ tục hải quan, thuế, kiểm dịch, xuất
nhập cảnh, nâng cao năng lực thông
quan để thu hút các thành phần kinh
tế của cả nước tham gia xuất, nhập
khẩu qua địa bàn; tiếp tục cải thiện
mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh
doanh; hoàn thiện các cơ chế chính
sách, đẩy mạnh cải cách hành chính
để thuận lợi cho thu hút đầu tư; tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
điều hành của chính quyền các cấp,
tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn
chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ.

Bước vào năm 2020 cũng là năm
cuối thực hiện các chỉ tiêu của Nghị
quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ
2015 – 2020, nhiều vận hội to lớn đan
xen cả khó khăn, thách thức. Để thiết
thực chung tay, góp sức xây dựng
Lạng Sơn giàu đẹp – văn minh trong
thời kỳ mới, mỗi cán bộ, đảng viên,
người dân trên địa bàn cần nhận thức
sâu sắc hơn nữa trách nhiệm lớn lao
của mình, tin tưởng, đồng lòng
hưởng ứng sự lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy, chính quyền, hiện thực hóa
tiềm năng, triển vọng để bứt tốc, phát
triển mạnh mẽ với ba trụ cột bền
vững mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ
ra.
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Đồng chí Nông Văn
Thảm, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy
cho biết: Thực hiện chỉ

đạo của Thường trực Tỉnh ủy và
căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên
giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số
63, ngày 4/12/2018 về học tập
chuyên đề năm 2019. Theo đó, các
chi, đảng bộ đều ban hành các
hướng dẫn riêng, đồng thời quán
triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ,
đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
Để chuyên đề đi vào thực tiễn, các
cấp, ngành đã đẩy mạnh tuyên
truyền, tăng cường kiểm tra, giám
sát, xác định những nội dung đột
phá gắn tình hình thực tế cơ quan,
đơn vị .

Ngay từ đầu năm, 100% các
chi, đảng bộ đã hướng dẫn, tổ chức
cho cán bộ, đảng viên, quần chúng
xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn
luyện, phấn đấu. Các cơ quan, đơn
vị cũng lựa chọn những vấn đề hạn
chế còn tồn tại liên quan đến nội
dung chuyên đề để tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo lồng ghép trong các
nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời giải
quyết những vấn đề bức xúc, nổi
cộm để tạo đồng thuận cao trong
quần chúng nhân dân. Qua triển
khai, một số đơn vị đã có những
mô hình hay, cách làm tốt.

Năm 2019, xã Cai Kinh, huyện
Hữu Lũng phấn đấu đạt chuẩn
nông thôn mới. Ông Nguyễn Quốc
Thắng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết:
Đảng ủy xã gắn việc thực hiện
chuyên đề năm 2019 với công tác
xây dựng NTM, trong đó chú trọng
phát huy dân chủ. Theo đó, mọi
công việc của xã đều được công
khai, minh bạch, lấy ý kiến đóng
góp của toàn thể nhân dân. Điển
hình như trong làm đường giao
thông, ngoài việc được nhà nước

hỗ trợ xi măng (1.700 tấn), các
thôn đã tổ chức họp dân thảo luận
mức đóng góp phù hợp, qua đó
toàn xã làm mới được 10 km
đường bê tông. Với phương châm
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”,
đến nay xã đã hoàn thành 19/19
tiêu chí NTM.

Phát huy vai trò chủ động, tích
cực của người dân trong tham gia
bàn bạc các vấn đề liên quan đến
đời sống, xã hội đã và đang là việc
làm thường xuyên của đảng bộ,

chính quyền nhân dân huyện Hữu
Lũng. Tại các thôn, xã trên địa bàn
huyện, các cuộc họp thôn xóm, các
buổi tiếp xúc cử tri, các hội nghị
đối thoại đã ghi nhận nhiều ý kiến
đóng góp của người dân. Từ đó
góp phần xây dựng bầu không khí
dân chủ, đoàn kết, tạo động lực để
người dân cùng tham gia xây dựng
chính quyền vững mạnh.

Cùng với Hữu Lũng, các huyện
khác trên địa bàn tỉnh cũng quan
tâm, phát huy dân chủ, chú trọng

xây dựng chính quyền vì dân phục
vụ. Điển hình như thành phố Lạng
Sơn, đơn vị luôn xác định việc đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính
(TTHC) gắn với nâng cao đạo đức
công vụ, đạo đức nghề nghiệp là
khâu đột phá, tạo chuyển biến rõ
nét trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Với chủ đề năm 2018,
2019 “tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính – Đẩy mạnh thu
hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch

vụ - Xây dựng đô thị văn minh –
Phục vụ người dân và doanh
nghiệp”, thành phố đã rà soát, bỏ
những TTHC rườm rà, gây khó
khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Hiện thành phố đã triển khai
cung cấp 186 dịch vụ công trực
tuyến (DVCTT) mức độ 2 và 40
DVCTT mức độ 3, 4 liên kết đến
Cổng thông tin điện tử của tỉnh và
các trang thông tin điện tử thành
viên. Đây cũng là đơn vị đầu tiên
trên địa bàn tỉnh thực hiện bấm nút
khai trương DVCTT mức độ 3, 4.
Cùng với việc cải cách TTHC, các
cơ quan, đơn vị đã bổ sung, xây
dựng quy chế làm việc; trong đó
quy định rõ thái độ, trách nhiệm
thực hiện văn hóa giao tiếp, văn
hóa ứng xử, văn hóa công sở của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức.

Qua một năm triển khai chuyên
đề 2019, các cấp, ngành đã đổi mới
phong cách làm việc theo hướng
gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng
nghe ý kiến, nguyện vọng chính
đáng của dân, chăm lo đời sống, kịp
thời giải quyết những vướng mắc
của nhân dân. Trong công tác cải
cách TTHC, đầu năm 2019, Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
đi vào hoạt động đảm bảo việc tiếp
nhận và trả kết quả giải quyết các
TTHC hiệu quả. Mối quan hệ giữa
chính quyền với người dân ngày
càng được củng cố chặt chẽ, trong
triển khai các nhiệm vụ đảm bảo
100% người dân được biết và được
tham gia. Từ đó, các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn đã phát huy dân
chủ, đồng thuận, tích cực tham gia
phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện
tốt các chủ trương chung.

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Đồng chí Giáp Thị Bắc,
Trưởng Ban Dân vận
Tỉnh ủy cho biết: Trong
những năm qua, phong

trào thi đua DVK đã được các cấp
ủy, chính quyền, các ngành quan
tâm triển khai thực hiện, được
đông đảo các tầng lớp nhân dân
đồng tình hưởng ứng và tích cực
tham gia trên tất cả các lĩnh vực
của đời sống xã hội. Nhờ đó đã góp
phần khơi dậy tiềm năng, phát huy
tính năng động, sáng tạo của đông
đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện phong trào thi đua
DVK, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã cụ
thể hóa các văn bản chỉ đạo của
Ban Dân vận Trung ương, của Tỉnh
ủy về xây dựng mô hình, điển hình
DVK; ban hành các văn bản,
hướng dẫn để tổ chức thực hiện.
Với sự chỉ đạo sát sao đó, các đơn
vị đã nỗ lực thực hiện phong trào
thi đua DVK, áp dụng có hiệu quả
phù hợp với tình hình thực tế.

Ở huyện Bắc Sơn, phong trào
thi đua DVK đã tạo được sức lan
tỏa mạnh mẽ. Một trong những
thành công điển hình trong công
tác DVK ở Bắc Sơn là người dân
đều hiểu và nắm bắt được các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, đặc biệt trong

chương trình xây dựng nông thôn
mới với phương châm “Nhà nước
và nhân dân cùng làm” đã khơi dậy
được tinh thần đoàn kết của người
dân cùng chung sức thực hiện các
mục tiêu chung. Bên cạnh nguồn
vốn đầu tư của Nhà nước, nhân dân
đã đóng góp được hơn 25 tỷ đồng,
hiến gần 60 nghìn mét vuông đất
để xây dựng trường học, nhà văn
hóa, đường giao thông nông
thôn…

Ông Nông Văn Khu, thôn Nà
Thí, xã Vạn Thủy, huyện Bắc Sơn
là một trong những cá nhân tiêu
biểu hiến hơn 1.500 m2 đất để xây
trường học. Ông Khu cho biết:
Trước đây trên nền đất đã hiến, gia
đình tôi cấy lúa, sản xuất nông
nghiệp. Tính theo giá thị trường
cũng được trên 200 triệu đồng, thế
nhưng hưởng ứng phong trào xây
dựng nông thôn mới, tôi tự nguyện
hiến đất để giải quyết “bài toán”
mặt bằng trong xây dựng trường
mầm non.

Hay như thành phố Lạng Sơn

là một trong những đơn vị điển
hình trong xây dựng các mô hình
DVK. Từ năm 2017 đến nay,
thành phố Lạng Sơn có hơn 160
mô hình DVK do các tập thể, cá
nhân đăng ký thực hiện, trong đó
khoảng 30% mô hình được đánh
giá là điển hình, hiệu quả. Như Chi
bộ Công an phường Hoàng Văn
Thụ đã thực hiện mô hình DVK
“Cán bộ chiến sỹ công an phường
thi đua mỗi ngày làm nhiều việc
tốt vì nước, thêm nhiều việc tốt vì
dân”. Để thực hiện, chi ủy chi bộ
chỉ đạo cán bộ thường xuyên giải
quyết các thủ tục hành chính cho
dân, kể cả thứ bẩy và chủ nhật,
đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu, đáp
ứng các lợi ích của nhân dân.
Trong 3 năm qua, cán bộ công an
phường đã thực hiện đăng ký tạm
trú cho 660 nhân khẩu, cấp tạm
vắng cho 235 trường hợp. Đồng
thời phối hợp với khối phố và đoàn
thể vận động 11 trường hợp nghiện
ma tuý thực hiện các biện pháp cai
nghiện; bắt giữ 51 vụ mua bán trái

phép chất ma túy… Những kết quả
đó đã góp phần đảm bảo an ninh
trật tự trên địa bàn thành phố Lạng
Sơn nói chung và phường Hoàng
Văn Thụ nói riêng.

Ông Nguyễn Phương Lâm,
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
cho biết: Thành ủy hướng dẫn xây
dựng các mô hình liên quan đến
các lĩnh vực như phát triển kinh tế,
xây dựng hệ thống chính trị, văn
hóa – xã hội, an ninh trật tự… Từ
đó, trên địa bàn thành phố đã xuất
hiện nhiều mô hình hay, cách làm
hiệu quả. Kết quả này góp phần cổ
vũ, động viên các tầng lớp nhân
dân tham gia xây dựng khối đại
đoàn kết dân tộc, thi đua lao động,
sản xuất, giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn.

Phong trào thi đua DVK qua 10
năm thực hiện đã tạo được những
dấu ấn rõ nét trên địa bàn tỉnh. Nhờ
những nỗ lực của cộng đồng, nhiều
mục tiêu chung được hoàn thành,
góp phần thực hiện tốt các nhiệm

vụ của địa phương. Từ năm 2010
đến năm 2019, toàn tỉnh đã mở mới
được khoảng 730 km đường giao
thông nông thôn; 100% số xã có
điện lưới quốc gia. Nhân dân hiến
trên 746 nghìn mét vuông đất,
đóng góp trên 800 nghìn ngày công
lao động để xây dựng nông thôn
mới. Bên cạnh đó, số mô hình
DVK cũng tăng rõ rệt. Nếu như
năm 2010 toàn tỉnh chỉ có 196 mô
hình DVK thì đến nay con số này
đã tăng lên hơn 4.000 mô hình. Các
mô hình được đăng ký xây dựng
đều hoạt động hiệu quả, có sức lan
tỏa trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận
Tỉnh ủy cho biết thêm: Thời gian tới,
Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham
mưu cho Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi
đua DVK một cách nghiêm túc, hiệu
quả; tạo động lực mạnh mẽ, góp
phần hoàn thành các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh của tỉnh.

THANH MAI

Ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung VUng ban hành HVeng dvn s} 74 vy
h\c twp và làm theo tV tVgng, SYo Sic, phong cách H~ Chí Minh chuyên Sy nWm
2019 “Xây dmng ý thic tôn tr\ng nhân dân, phát huy dân ch`, chWm lo Sfi s}ng
nhân dân theo tV tVgng, SYo Sic, phong cách H~ Chí Minh”. Thmc hi|n chuyên
Sy c`a nWm, csp `y, chính quyyn các csp trên S_a bàn t]nh Sã quán tri|t nghiêm
túc, cb thz hóa bong nhlng vi|c làm thixt thmc, ý ngh^a.
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Dân vận khéo tạo động lực thi đua
Nhlng nWm qua, thmc hi|n lfi dYy c`a Bác: “Dân vwn khéo thì vi|c gì cang thành công”, phong trào thi

Sua “Dân vwn khéo” (DVK) trên S_a bàn t]nh Sã SYt SVhc nhlng kxt quX tích cmc, khUi dwy tinh thtn tVUng
thân, tVUng ái, tYo ra sic mYnh SYi Soàn kxt toàn dân t�c, góp phtn SVa các ch` trVUng, ngh_ quyxt c`a
TXng Si vào cu�c s}ng.
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Thực hiện Nghị quyết 18, Ban
Thường vụ Huyện uỷ và Ban Chấp
hành Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa
chủ trương của cấp trên bằng các
văn bản chỉ đạo, thực hiện. Một
trong những nội dung mà Huyện ủy
Cao Lộc đã triển khai và bước đầu
đạt được kết quả là khắc phục tình
trạng trưởng thôn, trưởng khu, khối
phố chưa là đảng viên.

Để thực hiện chủ trương này,
Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành
công văn 1033-CV/HU, ngày
13/3/2019 về việc sáp nhập tổ chức
đảng, ban công tác mặt trận và các
tổ chức chính trị, xã hội ở thôn,

khu, khối phố trên địa bàn huyện.
Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ
chức đảng thực hiện nghiêm nội
dung này. Đồng thời, giao các
phòng, ban chuyên môn xây dựng
kế hoạch, lựa chọn nhân sự phù
hợp, có kế hoạch phát triển đảng cụ
thể đối với nhóm trưởng thôn, khu,
khối phố chưa là đảng viên.

Qua một thời gian thực hiện,
đến nay, toàn huyện có 117/199
đồng chí trưởng thôn, khu, khối phố
là đảng viên, chiếm 58,8%; phấn
đấu đến hết năm 2020, toàn huyện
sẽ nâng tỷ lệ này lên 80%. Đây là
nguồn nhân sự cấp ủy lựa chọn để
thực hiện chủ trương bí thư chi bộ
đồng thời là trưởng thôn, khu, khối
phố.

Sau khi Nghị quyết 18 của
Trung ương được các cấp triển
khai, xã đã nghiêm túc thực hiện.

Qua nghiên cứu tình hình thực tế,
năm 2018, xã thực hiện sáp nhập
thôn Bản Chuổi và Nà Kẹt thành
Liên Thôn 1; từ đó xã còn 5 thôn.
Lúc đầu, người dân lo lắng việc sáp
nhập ảnh hưởng đến đời sống vì
mỗi thôn có nếp sinh hoạt riêng.
Cấp ủy, chính quyền 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, tạo
sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đó, xã cũng chủ động
thực hiện chủ trương bí thư chi bộ
kiêm trưởng thôn. Hiện tại, xã có
3/5 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn
tại các thôn: Bản Đóoc, Bản Hả và
Liên Thôn 1.

Để có được kết quả này, chính

quyền xã chú trọng công khai, minh
bạch trong quá trình thực hiện và
đẩy mạnh tuyên truyền đến người
dân để người dân hiểu rõ mục đích,
ý nghĩa, tầm quan trọng của việc
sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp mình.
Ngoài ra, xã tiến hành rà soát
chuyên môn, năng lực, kinh
nghiệm của từng cán bộ để lựa
chọn những người có đủ năng lực,
phẩm chất, trình độ đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ công việc. Từ đó, xây
dựng phương án sắp xếp và bố trí
kiêm nhiệm. Hiện nay, số người
hoạt động không chuyên trách ở
các thôn trên địa bàn xã đã giảm,
trung bình từ 6 đến 8 người/thôn.

Năm 2019, xã Đề Thám được
chọn điểm để thực hiện nhất thể
hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm
trưởng thôn. Được sự tín nhiệm của
đảng viên và quân chúng nhân dân
thôn Nà Căm, tôi được bầu giữ

chức vụ bí thư chi bộ kiêm trưởng
thôn.

Thực hiện chủ trương nhất thể
hóa chức danh, công việc của người
kiêm nhiệm cũng nhiều hơn, mỗi
khi triển khai nhiệm vụ, tôi đều tổ
chức 2 cuộc họp, họp chi bộ và họp
thôn. Mặc dù công việc vất vả hơn
trước nhưng bản thân cũng có
những thuận lợi khi vừa là người
tiếp nhận vừa là người tổ chức
truyền đạt các định hướng, chủ
trương của cấp trên đến quần chúng
nhân dân, từ đó nâng cao hiệu quả
công tác tuyên truyền. Đến nay, các
công việc, nhiệm vụ của thôn vẫn
luôn được thực hiện đầy đủ và kịp
thời, có hiệu quả.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục
phát huy trách nhiệm của mình
trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời
đề xuất, kiến nghị lên cấp trên
những vấn đề còn tồn tại để có
những điều chỉnh phù hợp,

Thực hiện: PHƯƠNG DUNG
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Cũng như những địa
phương khác, đối với
Lạng Sơn, thực tế tổ
chức bộ máy vẫn còn

cồng kềnh, nhiều đầu mối; hiệu
lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối
quan hệ của một số cơ quan, tổ
chức chưa thật rõ, còn chồng
chéo… Chính bởi vậy, việc thực
hiện nghiêm túc Nghị quyết 18 sẽ
giải quyết được những vướng mắc
trên.

Ngay sau khi nghị quyết được
ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đã chỉ đạo, quán triệt sâu rộng các
nội dung đến cán bộ, đảng viên và
nhân dân. Với tinh thần thực hiện
nghiêm túc, đồng bộ, bám sát thực
tế, qua 2 năm thực hiện đã đạt
được một số kết quả bước đầu.

Văn Lãng là đơn vị thực hiện
chủ trương nhất thể hóa chức danh
rõ nét nhất trên địa bàn tỉnh. Đến
thời điểm hiện tại, những vị trí cán
bộ chủ chốt cấp huyện đã thực
hiện được như: Trưởng Ban Tuyên
giáo kiêm Giám đốc Trung tâm
Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng
Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch
Ủy ban MTTQ; Trưởng Ban Tổ

chức Huyện ủy kiêm Trưởng
Phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban
kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh
Thanh tra huyện.

Bà Bế Thị Vẫn, Trưởng Ban Tổ
chức Huyện ủy, Trưởng Phòng
Nội vụ huyện Văn Lãng cho biết:
Ngoài cán bộ chủ chốt cấp huyện,
huyện còn thực hiện nhất thể hóa
chức danh với các cán bộ chủ chốt
cấp xã, thị trấn. Chúng tôi cũng
đang tính toán đến các phương án
kiêm nhiệm chức danh nếu nhân sự
đáp ứng đủ các yêu cầu về quy
định và năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ.

Hay như Hữu Lũng là một
trong những đơn vị đi đầu trong
việc sáp nhập thôn, khối phố và
tinh giản biên chế. Thực tế, việc
thực hiện sáp nhập thôn, khối phố
cũng là một thách thức của cấp ủy,
chính quyền huyện. Trước những
băn khoăn, lo lắng từ phía cán bộ,
đảng viên và người dân, lãnh đạo
huyện đã sâu sát, tích cực đến cơ
sở; các cấp, ngành liên quan vào
cuộc mạnh mẽ trong chỉ đạo, kiểm
tra, giải quyết kịp thời những khó
khăn, vướng mắc. Tính đến tháng
3/2019, toàn huyện đã sáp nhập
xong 68 thôn thành 34 thôn và

nhận được sự đồng thuận của nhân
dân.

Đối với tinh giản biên chế
huyện cũng đã có những nỗ lực để
thực hiện. Ông Nguyễn Văn Tằng,
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Hữu Lũng cho biết: Ngoài việc
thực hiện đề án về tinh giản biên
chế, trên tinh thần chỉ đạo của cấp
trên, huyện thực hiện một cách
thận trọng, xem xét kỹ tình hình.
Đối với những cán bộ không đáp
ứng được yêu cầu, chúng tôi tính
toán phương án thay thế.

Đến nay, toàn huyện đã giải
quyết tinh giản biên chế được 94
trường hợp, trong đó: cơ quan khối
Đảng, MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội đã giải quyết được 5
trường hợp; các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND huyện giải
quyết được 7 trường hợp; các đơn
vị sự nghiệp giải quyết được 82
trường hợp.

Không chỉ 2 đơn vị trên, những
đơn vị khác trên địa bàn tỉnh cũng
đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ
chung. Sau 2 năm thực hiện Nghị
quyết 18, các cấp, ngành trên địa
bàn tỉnh đã thực hiện có kết quả
một số nội dung như: nhất thể hóa
chức danh; tinh giản biên chế; sắp
xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa
đủ tiêu chuẩn…

Cụ thể: 11/11 huyện, thành phố
thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo

đồng thời là Giám đốc Trung tâm
bồi dưỡng chính trị huyện; 6/11
đơn vị đã thực hiện Trưởng Ban
Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ
ban MTTQ; 3/11 đơn vị thực hiện
Trưởng Ban tổ chức đồng thời là
Trưởng Phòng Nội vụ; 1 đơn vị
thực hiện Chánh Văn phòng Huyện
ủy đồng thời là Chánh Văn phòng
HĐND, UBND huyện… Đối với
mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là
chủ tịch UBND thực hiện được
31/226 xã, phường, thị trấn.

Về sắp xếp các đơn vị sự
nghiệp công lập, sau khi thực hiện
nghị quyết, toàn tỉnh đã giảm được
114 đầu mối. Cụ thể đầu mối trực
thuộc sở, ban, ngành tỉnh giảm 28
đơn vị sự nghiệp công lập; trực
thuộc các huyện giảm 22 đơn vị;
sáp nhập 42 cặp trường cấp tiểu
học và THCS các huyện; các đơn
vị sự nghiệp trực thuộc các chi cục
giảm 22 đơn vị.

Trước khi sáp nhập, toàn tỉnh
có 2.313 thôn, khối phố. Sau khi
hợp nhất các thôn, khối phố chưa
đủ tiêu chuẩn theo quy định, toàn
tỉnh còn 2.026 thôn, khối phố
(giảm 287 thôn, khối phố).

Việc thực hiện Nghị quyết 18
được triển khai nghiêm túc, các
nội dung thí điểm được chỉ đạo
thực hiện thận trọng, chặt chẽ,
không làm ảnh hưởng đến kế
hoạch, chương trình trọng tâm của

các đơn vị. Qua triển khai hoạt
động của các đơn vị được thực
hiện, bước đầu ổn định, có hiệu
quả, tình hình chính trị nội bộ đảm
bảo, không có đơn thư liên quan
đến công tác sắp xếp tổ chức bộ
máy.

Việc sắp xếp đã góp phần tinh
giản đầu mối, giảm số lượng lãnh
đạo, từng bước nâng cao hiệu quả
công tác, góp phần giảm chi
thường xuyên cho các đơn vị. Việc
chỉ đạo khắc phục tình trạng thôn
chưa có tổ chức đảng, trưởng thôn
chưa phải là đảng viên đạt kết quả
tích cực.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là
những kết quả ban đầu, để bộ máy
được tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế
đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các
cấp cần nỗ lực hơn nữa. Thời gian
tới, Tỉnh ủy tiếp tục đôn đốc các
cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực
hiện các nội dung nghị quyết, đồng
thời chỉ đạo các đơn vị làm tốt
công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, nâng cao nhận thức của cán
bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp
tổ chức, bộ máy, tinh giản biên
chế; tăng cường tuyên truyền, vận
động, thuyết phục, tạo sự thống
nhất cao trong Đảng và sự đồng
thuận trong xã hội.

Bài, ảnh: THANH MAI
– PHƯƠNG DUNG

Cán bộ xã Đình Lập, huyện Đình Lập trao đổi nghiệp vụ

Triển khai đồng bộ, hiệu quảÔng Liễu Văn Chiến,
Trưởng Ban Tổ chức
Huyện ủy Cao Lộc:
“KhIc ph@c tình tr9ng
tr7Cng thôn, khu, khTi phT
ch7a là 58ng viên”.

Thực hiện Nghị quyết 18, các cấp ủy, chính quyền
đã chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Ông Vi Văn Hiến, Bí
thư Đảng ủy xã Hiệp
Hạ, huyện Lộc Bình:
“TriQn khai nghiêm túc,
tuyên truyPn sâu rWng”.

Ông Lê Văn Tuyên,
Bí thư Chi bộ kiêm
trưởng thôn Nà Căm,
xã Đề Thám, huyện
Tràng Định: “ThuNn lDi
trong triQn khai các ch?
tr76ng 5On ng7Bi dân”.
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Ngày 25/10/2017, Ban Chsp hành Trung VUng TXng ban hành Ngh_ quyxt 18 vy
“m�t s} vsn Sy vy tixp tbc S�i mei, snp xxp t� chic b� máy c`a h| th}ng chính
tr_ tinh g\n, hoYt S�ng hi|u lmc, hi|u quX”. Qua 2 nWm trizn khai thmc hi|n trên
S_a bàn t]nh, ngh_ quyxt Sã Si vào cu�c s}ng và SYt SVhc m�t s} kxt quX nhst S_nh.

BVec chuyzn sau 2 nWm
thmc hi|n Ngh_ quyxt 18



Quyết tâm của chính
quyền

Để hiện thực hóa quyết tâm thu
hút đầu tư, ngày 10/12/2018,
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 12/2018/NĐ-HĐND về
chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các nhà
đầu tư khi thực hiện dự án trên địa
bàn tỉnh sẽ được hưởng nhiều
chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể về:
bồi thường, giải phóng mặt bằng;
đầu tư công trình kết cấu ngoài
hàng rào dự án; đào tạo lao động;
thủ tục hành chính liên quan đến
hoạt động đầu tư; nguồn vốn hỗ
trợ đầu tư. Trong đó, nguồn kinh
phí hỗ trợ tối đa lên đến 10 tỷ
đồng.

Cùng với đó, những năm gần
đây, chính quyền tỉnh quyết liệt chỉ
đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ
cương hàng chính. Trong đó, công
tác cải cách thủ tục hành chính mà
yếu tố con người được đặt lên
hàng đầu. Chính quyền các cấp đã
chỉ đạo, giám sát chặt chẽ về tác
phong, thái độ của đội ngũ cán bộ
trong giải quyết công việc cho
người dân và doanh nghiệp.

Từ năm 2016 đến nay, chính
quyền tỉnh thường xuyên gặp mặt
đối thoại cùng doanh nghiệp, nhà
đầu tư và các cuộc đối thoại
chuyên đề để giải quyết các vấn đề
khó khăn, vướng mắc trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh cũng
như quá trình thực hiện dự án của
doanh nghiệp. Điều này khẳng
định chính quyền tỉnh luôn đồng
hành cùng doanh nghiệp, đây là tín
hiệu quan trọng để các nhà đầu tư,
doanh nghiệp trên cả nước hướng
đến Lạng Sơn.

Đặc biệt, trong năm 2019,
Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo
UBND tỉnh, lãnh đạo các sở,
ngành đã tổ chức gần 30 chuyến
công tác đến thăm, làm việc trực
tiếp với các nhà đầu tư, tổ chức
quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp
lớn trong nước và nước ngoài để
mời gọi đầu tư vào Lạng Sơn. Bà
Phùng Thanh Nga, Phó Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết:
“Sự cầu thị và tâm huyết của các
đồng chí lãnh đạo tỉnh trong thu
hút đầu tư đã nhận được sự quan
tâm, tin tưởng từ phía doanh
nghiệp trên cả nước. Do vậy, năm
2019 cũng là năm mà tỉnh ký
quyết định chủ trương đầu tư các
dự án “nghìn tỷ” nhiều nhất từ
trước đến nay.

Niềm tin của nhà đầu
tư

Khi thảm đỏ đã được trải, cơ
hội lớn được mở ra, nhiều nhà đầu

tư cả nước tin tưởng triển khai dự
án tại Lạng Sơn. Hàng loạt các tên
tuổi lớn như: VinGroup, Sun-
Group, Apec, Đèo Cả, Hòa Phát…
đã nhanh chóng có mặt và triển
khai các dự án quy mô lớn trên địa
bàn tỉnh. Theo thống kê của Sở Kế
hoạch và Đầu tư, chỉ tính từ năm
2018 đến cuối năm 2019, tỉnh
Lạng Sơn đã xem xét lựa chọn và
quyết định chủ trương đầu tư, cấp
chứng nhận đăng ký đầu tư cho 64
dự án với tổng vốn gần 42 nghìn
tỷ đồng. Trong đó, có những dự án
đã hoàn thành đi vào khai thác như
dự án: Vincom Shophouse, dự án

BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng
Sơn và hàng loạt dự án đang được
đẩy nhanh tiến độ như: dự án Apec
Diamond Park trên tổng diện tích
hơn 55.000m2 do tập đoàn APEC
đầu tư; dự án Quần thể khu du lịch
sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn với
tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng do
SunGroup đầu tư; gần đây nhất là
tháng 11/2019, dự án khu trung
chuyển hàng hóa có quy mô 143
ha với tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ
đồng đã được khởi công do Tập
đoàn Đầu tư xây dựng HJC đầu tư.

Theo ông Nguyễn Công Huy,
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
APEC, Lạng Sơn có lợi thế về
kinh tế cửa khẩu, vị trí đắc địa
trong tuyến hành lang kinh tế
“Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng
Sơn – Hà Nội – Hải Phòng”, cộng
với sự phát triển nhanh chóng của
hạ tầng giao thông sẽ là đòn bẩy
cực lớn để thu hút các nhà đầu tư.
Đặc biệt, sự đồng hành của chính
quyền sẽ nhanh chóng đưa Lạng
Sơn trở thành điểm đầu tư hấp dẫn
của miền Bắc. Tập đoàn APEC
cam kết sẽ tiếp tục mở rộng lĩnh
vực đầu tư tại Lạng Sơn, trong đó
có các dự án mục tiêu hướng đến

như: Khu công nghiệp Hữu Lũng,
Khu đô thị APEC Ecopark, nông
nghiệp công nghệ cao.

Niềm tin và kỳ vọng của nhà
đầu tư đối với Lạng Sơn được thể
hiện ở sự có mặt của hơn 400 tập
đoàn, doanh nghiệp, tổ chức quốc
tế đến tham dự Hội nghị Xúc tiến
đầu tư Lạng Sơn năm 2019. Tại
hội nghị, trước sự chứng kiến của
Thủ tướng Chính phủ và đại diện
các bộ, ngành, nhiều nhà đầu tư đã
ghi nhận sự “hấp dẫn” của Lạng
Sơn cũng như cam kết sẽ triển khai
các dự án theo đúng ký kết. Và để
đáp lại niềm tin của nhà đầu tư,
lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định
chủ trương đầu tư, biên bản ghi
nhớ đăng ký đầu tư cho 25 nhà đầu
tư tại hội nghị với tổng vốn đăng
ký trên 60.000 tỷ đồng.

Thu hút có định
hướng

Lạng Sơn mời gọi và nhà đầu
tư đã lên tiếng với kết quả là 102
dự án đã được ký cam kết đầu tư.
Tuy nhiên, để phát triển bền vững,
Lạng Sơn đã xây dựng chiến lược
thu hút đầu tư cho từng mảng, lĩnh
vực trọng tâm theo giai đoạn. Theo
đó, từ nay đến năm 2025, tỉnh sẽ

xem xét, lựa chọn danh mục gồm
37 dự án ưu tiên thu hút đầu tư tập
trung vào các lĩnh vực: đầu tư hạ
tầng công nghiệp – giao thông –
đô thị; thương mại – dịch vụ; nông
nghiệp – nông thôn.

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho
biết: Thu hút, mời gọi nhà đầu tư
quan tâm, đăng ký dự án tại Lạng
Sơn là rất cần thiết, nhưng điều
quan trọng hơn đó là hiện thực hóa
các dự án từ trên giấy đến công
trường. Chính vì vậy, UBND tỉnh
đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư
trong quá trình thẩm định dự án,
kêu gọi đầu tư cần bám sát định
hướng ưu tiên đối với những lĩnh
vực thế mạnh của tỉnh và có tính
khả thi cao. Đồng thời phối hợp
với các ngành tập trung thực hiện
giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự
án đã triển khai và nhanh chóng
hoàn thiện thủ tục để các dự án đã
trao quyết định đầu tư được khởi
công.

Theo đó, để phát triển kinh tế
cửa khẩu, một số dự án xây dựng
hạ tầng khu trung chuyển hàng hóa
đã nhanh chóng được triển khai.
Trong tương lai gần, tỉnh đã chỉ
đạo các ngành chức năng chủ động

phối hợp cùng Tập đoàn Sun-
Group giải quyết các vướng mắc
để khởi công dự án cáp treo Mẫu
Sơn trong quý I/2020 nhằm tạo cú
hích cho du lịch Lạng Sơn, đồng
thời UBND tỉnh đang đồng hành
cùng Tập đoàn Đèo Cả để tháo các
nút thắt, nhanh chóng triển khai dự
án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị để
mạng lưới giao thông được kết nối
đồng bộ.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư
Lạng Sơn 2019, đồng chí Phạm
Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:
Lạng Sơn cam kết tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu
tư, các doanh nghiệp có môi
trường đầu tư, kinh doanh thông
thoáng, minh bạch. Đồng thời, tỉnh
sẽ cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông
tin về tiềm năng và cơ hội tiếp cận
các dự án trọng điểm đang ưu tiên
thu hút đầu tư cùng các chính sách
hỗ trợ và ưu đãi đối với các lĩnh
vực, dự án trên địa bàn tỉnh. Lạng
Sơn luôn chào đón nhà đầu tư đến
tìm hiểu, hợp tác, đồng hành thúc
đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội
của tỉnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Thu hút 5Lu t7:

ThXm S[ Sã trXi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư
Lạng Sơn năm 2019

Vei 102 dm án SVhc ký kxt biên bXn ghi nhe, quyxt
S_nh ch` trVUng Stu tV có t�ng ngu~n v}n SWng ký
hUn 105 nghìn td S~ng, có thz khpng S_nh 2019 là
nWm hoYt S�ng xúc tixn Stu tV SYt hi|u quX nhst tj
trVec Sxn nay c`a LYng SUn mà Sizm nhsn là H�i ngh_
Xúc tixn Stu tV vei sm tham dm c`a hUn 400 twp Soàn,
doanh nghi|p, t� chic qu}c tx và sm hi|n di|n c`a
Th` tVeng Chính ph` Nguy{n Xuân Phúc.

Lãnh đạo tỉnh cùng nhà đầu tư khởi công dự án khu trung chuyển hàng hóa
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Trong giai đoạn năm 2014 – 2018, tỉnh đã quyết định chủ trương, cấp chứng nhận
đầu tư cho 127 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 30.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2019,
cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án vốn trong nước, tổng vốn đầu tư
đăng ký 8.112 tỷ đồng; điều chỉnh 34 dự án, trong đó 3 dự án có vốn nước ngoài và 31
dự án vốn trong nước với tổng vốn điều chỉnh tăng 765,6 tỷ đồng.



Để khai thác lợi thế các
cửa khẩu, phát triển
dịch vụ, du lịch và thế
mạnh đất đai đồi rừng

phục vụ phát triển nông nghiệp
công nghệ cao, cần có hệ thống hạ
tầng giao thông đồng bộ để hỗ trợ
phát triển. Sau nhiều năm nỗ lực,
đến cuối năm 2019 dự án thành
phần 1 tuyến cao tốc Bắc Giang -
Lạng Sơn đã hoàn thành, đưa vào
khai thác từ đầu năm 2020. Sự kiện
này đã tạo “cú hích” mạnh mẽ, thu
hút các nhà đầu tư đến với Lạng
Sơn trong năm 2019. Trong đó có
nhiều tập đoàn lớn như: FLC, Sun
Group, APEC… Với việc đầu tư
hoàn thành dự án thành phần 1 cao
tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, nhà đầu
tư cam kết tiếp tục thực hiện đầu tư
đoạn từ Chi Lăng đến Cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị trong năm
2020. Đồng thời triển khai tiếp
tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà
Lĩnh kết nối với tỉnh Cao Bằng
trong giai đoạn sau. Khi đó Lạng
Sơn và Cao Bằng sẽ hình thành
tuyến cao tốc vành đai biên giới
đầu tiên ở khu vực miền núi biên
giới phía Bắc.

Trả lời phỏng vấn phóng viên
Báo Lạng Sơn bên lề Hội nghị Xúc
tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm
2019, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần tập đoàn Đèo Cả - nhà đầu tư
dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng
Sơn cho biết: Trong những năm
gần đây Lạng Sơn đã rất tích cực
hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án
hạ tầng giao thông. Vì vậy, doanh
nghiệp cam kết sẽ sát cánh với tỉnh
trong việc khắc phục khó khăn để
hoàn thành đoạn cao tốc kết nối
giữa huyện Chi Lăng với Cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị vào năm 2022
và triển khai tiếp dự án cao tốc
Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong giai
đoạn 2020-2025 với tổng vốn đầu
tư theo hình thức đối tác công - tư
khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Ngoài việc chung tay hỗ trợ
doanh nghiệp thực hiện tuyến cao

tốc, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm tới
việc đầu tư các tuyến giao thông
nội tỉnh và các tuyến đường kết nối
giữa các cửa khẩu. Tại khu vực cửa
khẩu biên giới trong năm 2019, có
5 dự án hạ tầng giao thông trọng
điểm hoàn thành đưa vào khai thác
với tổng chiều dài hơn 55 km. Điển
hình như các dự án: đường Hữu
Nghị - Bảo Lâm (huyện Cao Lộc)

dài hơn 9 km; công trình đường
phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối
cửa khẩu Tân Thanh với khu Kiểm
soát Khả Phong (Trung Quốc) dài
gần 5 km; đường Bản Nằm - Bình
Độ - Đào Viên, huyện Tràng Định
với chiều dài hơn 32 km... Tổng
nguồn vốn đầu tư để thực hiện các
dự án này hơn 1.200 tỷ đồng

Đối với khu vực các huyện nội

địa, hai dự án hạ tầng giao thông
trọng điểm khác đến hết tháng
12/2019 cũng đã cơ bản hoàn thành
với chiều dài các tuyến đưa vào
khai thác là 74 km. Trong đó, dự án
đường đến trung tâm xã Tân Yên,
huyện Tràng Định dài hơn 21 km
(địa bàn Lạng Sơn dài 18km) và
công trình đường đến trung tâm
các xã Xuân Dương - Ái Quốc

huyện Lộc Bình và xã Thái Bình
huyện Đình Lập với chiều dài hơn
56 km. Tổng mức đầu tư thực hiện
hai dự án này khoảng 1.000 tỷ
đồng.

Cũng chính từ hệ thống hạ tầng
giao thông của tỉnh được cải thiện,
hiện Lạng Sơn đang chào đón làn
sóng đầu tư mới vào lĩnh vực bất
động sản và hạ tầng phục vụ logis-
tics. Điển hình là dự án khu trung
chuyển hàng hóa quy mô hơn 100
ha đã được khởi công trong khu
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn. Các dự án khu du lịch
sinh thái Mẫu Sơn, khu đô thị
APEC, nhà ở xã hội số 2 tại thành
phố Lạng Sơn đang tích cực triển
khai.

Bước sang năm 2020, đây là
năm cuối thực hiện các chỉ tiêu
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVI đề ra về phát triển
kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 –
2020, việc phát triển kết cấu hạ
tầng đặc biệt là hệ thống hạ tầng
giao thông tiếp tục là nhiệm vụ
trọng tâm được tỉnh tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo. Theo đó, ngoài tiếp
tục triển khai dự án trọng điểm
thành phần 2 đoạn cao tốc Chi
Lăng - Hữu Nghị theo hình thức
đối tác công - tư, tỉnh sẽ triển khai
các dự án mới thuộc tiểu dự án hạ
tầng cơ bản phát triển toàn diện
các tỉnh Đông Bắc. Cụ thể như dự
án đường thị trấn Văn Quan -
Lùng Pa - Pác Kéo huyện Văn
Quan; đường Tân Văn - Bình La
huyện Bình Gia; đường Khau Bân
- Còn Quan - Nà Lừa huyện Đình
Lập. Bên cạnh đó, tỉnh cũng khởi
động dự án cải tạo nâng cấp tuyến
quốc lộ 4B đoạn Km3 đến Km 18
nhằm cải thiện hạ tầng giao thông
thúc đẩy khu du lịch Mẫu Sơn phát
triển…

Hạ tầng giao thông ngày càng
hoàn thiện là tiền đề quan trọng
thúc đẩy sự phát triển toàn diện,
nhanh hơn, bền vững hơn trên quê
hương Xứ Lạng.

Bài, ảnh: TRANG NINH

Ông Hoàng Đình Tuệ,
Phó trưởng Ban Quản
lý KTCK Đồng Đăng
– Lạng Sơn cho biết:

Năm 2019, điểm nhấn đầu tiên
phải kể đến là tỉnh đã tập trung
xây dựng hoàn thành một số cơ sở
hạ tầng quan trọng trong khu
KTCK, trong đó đặc biệt là hoàn
thành và đưa vào sử dụng tuyến
đường chuyên dụng vận tải hàng
hóa Tân Thanh (Việt Nam) – Pò
Chài (Trung Quốc); đường Hữu
Nghị - Bảo Lâm... Bởi hoạt động
giao thương giữa Việt Nam và
Trung Quốc qua hệ thống các cửa
khẩu của tỉnh Lạng Sơn không
ngừng cải thiện, nhưng phát triển
chưa xứng với tiềm năng. Một
trong những nguyên nhân làm
chậm quá trình xuất nhập khẩu
hàng hóa là hạ tầng giữa ta và bạn
chưa thống nhất, vì vậy yêu cầu
bức thiết là phải đấu nối, hoàn
thành hệ thống đường chuyên
dụng vận tải hàng hóa tại các cửa

khẩu. Ngay sau Hội nghị lần thứ 9
Ủy ban công tác liên hợp giữa các
tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà
Giang, Quảng Ninh (Việt Nam)
và khu tự trị dân tộc Choang
Quảng Tây (Trung Quốc) vào
năm 2018, toàn tỉnh đã tập trung
nguồn lực để thực hiện những nội
dung hợp tác giữa hai bên, trong
đó tập trung xây dựng kết nối giao
thông, khu hợp tác kinh tế qua
biên giới, nâng cấp hạ tầng khu
vực cửa khẩu, cặp chợ biên
giới…

Từ thành quả đó, năm 2019,
kim ngạch xuất nhập khẩu hàng
hóa qua khu KTCK của tỉnh đã
đạt gần 4.800 triệu USD. Ông
Nguyễn Hoàng Tuấn, Cục trưởng
Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết:

Hiệu quả của việc đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng khu KTCK
trong những năm qua, đặc biệt là
năm 2019 đã mang lại hiệu ứng
tích cực. Điều này được thể hiện
rõ qua tổng số thu thuế xuất nhập
khẩu tăng gần 600 tỷ đồng so với
năm 2018 (năm 2019 thu được
3.400 tỷ đồng). Ngoài thuế xuất
nhập khẩu, thu phí khu vực bến
bãi khu vực cửa khẩu năm 2019
cũng đạt trên 547 tỷ đồng. Đây là
nguồn lực không nhỏ để tỉnh tiếp
tục tái đầu tư vào khu KTCK
trong năm 2020.

Phát triển khu KTCK rất cần
sự đầu tư, huy động các nguồn lực
trong nước, ngoài nước. Trong
năm 2018, các dự án đầu tư hầu
như cầm chừng, năm 2019 hoạt

động đầu tư vào khu KTCK khởi
sắc hơn, không chỉ có thêm dự án
đầu tư mới, một số dự án đầu tư
cũ cũng được khởi động lại. Theo
đó, hiện tại, ngoài 29 dự án đầu tư
kinh doanh bến bãi, trong khu
kinh tế cửa khẩu còn có 41 dự án
đầu tư các lĩnh vực khác đã và
đang hoạt động.

Ông Hoàng Đình Tuệ, Phó
trưởng Ban Quản lý Khu KTCK
Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết:
Để phát huy tối đa tiềm năng của
khu KTCK cần tăng cường thu
hút các dự án đầu tư. Năm 2019,
tỉnh đã thực hiện điều chỉnh, ban
hành một số cơ chế, chính sách ưu
đãi đối với các nhà đầu tư vào khu
KTCK. Đồng thời hoạt động thu
hút đầu tư đã được các sở, ngành

liên quan đẩy mạnh. Trong đó,
riêng Ban Quản lý Khu KTCK
Đồng Đăng – Lạng Sơn đã tập
trung tạo mặt bằng sạch cho các
nhà đầu tư. Cụ thể, ban đã phối
hợp với các huyện biên giới thực
hiện giải phóng mặt bằng thêm
được gần 30 ha.

Không chỉ tạo ấn tượng trong
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu
hút đầu tư, năm 2019, khu KTCK
của tỉnh còn thúc đẩy hoạt động
trao đổi hàng hóa bán lẻ. Theo đó,
tổng mức lưu chuyển hàng hóa
bán lẻ tại khu kinh tế cửa khẩu đã
đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, chiếm
gần 50% tổng mức của toàn tỉnh
(tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn
tỉnh đạt 20.240 tỷ đồng).

Phát triển Khu KTCK Đồng
Đăng - Lạng Sơn là một quá trình
lâu dài. Hiện nay tỉnh vẫn đang
tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu của khu KTCK, trong đó tập
trung đầu tư vào những cửa khẩu
ở khu vực vùng sâu như: Na
Hình, Nà Nưa, Bình Nghi, Co
Sâu…Việc làm này sẽ góp phần
nâng tầm cho một khu KTCK đầy
tiềm năng và triển vọng.

TRÍ DŨNG

DG án h9 tLng giao thông tr;ng 5iQm:

TYo tiyn Sy Sz
phát trizn byn vlng

Ảnh to: Đại diện nhà đầu tư báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về tiến độ tuyến đường
cao tốc trước khi thực hiện lễ thông xe kỹ thuật
Ảnh nhỏ: Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn nhìn từ trên cao đoạn km 57 thuộc huyện Chi Lăng

Nhlng dm án hY ttng giao thông tr\ng Sizm hoàn thành trong nWm 2019 Sã
góp phtn tYo Siyu ki|n cho LYng SUn phát trizn nhanh và byn vlng.

NWm 2019, vi|c phát trizn toàn di|n, S~ng b� Khu Kinh tx cka khuu (KTCK)
T~ng TWng — LYng SUn tixp tbc là m�t trong nhlng nhi|m vb tr\ng tâm c`a t]nh.
Vei n� lmc c`a các csp, ngành cùng nhlng chính sách k_p thfi, phù hhp Khu KTCK
T~ng TWng — LYng SUn tixp tbc có bVec phát trizn mei.
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Phát triQn khu kinh tO cEa khMu
Những điểm nhấn trong năm 2019
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Tạo môi trường pháp
lý thuận lợi

Xây dựng CQĐT nhằm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ
máy hành chính nhà nước và chất
lượng phục vụ người dân, doanh
nghiệp; hướng tới Chính phủ số, nền
kinh tế số và xã hội số; nâng cao chỉ
số xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát
triển và ứng dụng CNTT (ICT -
Index) của tỉnh. Ông Nguyễn Quang
Huy, Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông (TT&TT) cho biết:
Điều kiện cần thiết để xây dựng
thành công CQĐT đến năm 2025 là
hành lang pháp lý, hạ tầng, việc ứng
dụng CNTT. Vì thế thời gian qua,
các cơ quan liên quan đã tham mưu
với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo hành
lang pháp lý thuận lợi để triển khai
đồng bộ, có hệ thống, đảm bảo các
tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật trong
công tác quản lý, điều hành công
việc, trao đổi văn bản điện tử qua
mạng của các cơ quan, đơn vị, góp
phần nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của các cấp, các ngành trong
triển khai ứng dụng CNTT.

Hành lang pháp lý đó có thể kể
đến như việc Ban Thường vụ Tỉnh
ủy ban hành Chương trình hành
động số 122 ngày 24/11/2014 về
thực hiện Nghị Quyết số 36 ngày
1/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI
về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển
CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững và hội nhập quốc tế trên

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh
ban hành Quyết định 254 ngày
8/3/2012 phê duyệt Chương trình
tổng thể cải cách hành chính tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020; tổ
chức lập và phê duyệt Quy hoạch
phát triển CNTT tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến
năm 2020; ban hành Quyết định
1360 ngày 20/7/2018 phê duyệt
Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh
Lạng Sơn phiên bản 1.0; Quyết định
2358 ngày 20/11/2018 về việc thành
lập Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Lạng Sơn và ban hành
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng
hệ thống Hội nghị truyền hình trực
tuyến, hệ thống thư điện tử, đảm bảo
an toàn, an ninh thông tin trong hoạt
động ứng dụng CNTT của các cơ
quan quản lý nhà nước trên địa bàn
tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo xây
dựng CQĐT tỉnh Lạng Sơn…

Đáp ứng yêu cầu về hạ
tầng công nghệ thông tin

Bên cạnh hành lang pháp lý, hạ
tầng và việc ứng dụng CNTT đóng
vai trò hết sức quan trọng để tạo điều
kiện thuận lợi triển khai CQĐT. Vì
lẽ đó, chính quyền tỉnh đã quan tâm
chỉ đạo các cơ quan nhà nước từ cấp
tỉnh đến cấp xã đảm bảo đáp ứng yêu
cầu về hạ tầng CNTT. Theo đó, đến
hết năm 2019, 100% sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố, các cơ
quan từ cấp tỉnh đến cấp xã có mạng
LAN nội bộ kết nối Internet; cả tỉnh

có trên 6.300 máy tính, trong đó có
150 máy chủ trong các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ máy
tính/cán bộ, công chức của các cơ
quan, đơn vị khối hành chính đạt
93,5%. Trong đó, cấp sở ngành đạt
100%; cấp huyện đạt 100%; cấp xã
đạt trên 75,1%. Các trang thiết bị
phụ trợ như: máy in, máy photo,
máy quét, thiết bị mạng cơ bản đáp
ứng yêu cầu công tác; 100% thị trấn,
thành phố có sóng di động 3G, 100%
xã, phường, thị trấn có mạng Internet
băng thông rộng cáp quang. Ông Bùi
Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường cho biết: Sở thường
xuyên quan tâm đầu tư hạ tầng
CNTT, hiện đã có khoảng 10 phần
mềm chuyên ngành, gần 30% TTHC
được ứng dụng dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4 vào giải quyết,
phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hạ tầng CNTT được phát huy hiệu
quả giúp giảm áp lực công tác cho
cán bộ và tạo thuận lợi cho việc giải
quyết các TTHC; theo dõi, giám sát
của tổ chức, cá nhân đối với việc giải
quyết TTHC.

Giám đốc Sở TT&TT khẳng
định: Với những nền tảng có sẵn của
năm 2019 - năm đầu tiên thực hiện
đề án xây dựng CQĐT tỉnh giai đoạn
2019 - 2025, tin rằng các nhiệm vụ,
mục tiêu trong việc xây dựng CQĐT
của tỉnh đến năm 2025 sẽ thành công
như mong muốn.

Bài, ảnh: MINH ĐỨC

Tz thmc hi|n thành công mbc tiêu xây dmng chính quyyn Si|n tk (CQTT) giai SoYn
2019 - 2025, nWm 2019, các csp, ngành trong t]nh Sã n� lmc tYo Siyu ki|n thuwn lhi
vy chính sách, hY ttng công ngh| thông tin (CNTT) phbc vb hoYt S�ng và ngVfi dân,
doanh nghi|p.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ điện tử qua mạng
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TYo môi trVfng thuwn lhi xây dmng
thành công chính quyyn Si|n tk

Lạng Sơn đặt mục tiêu xây dựng CQĐT tỉnh đến năm 2025 là: 100% dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được
triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham
gia hệ thống CQĐT; 50% hồ sơ TTHC được giải quyết theo DVCTT mức độ 3, 4; 90% hồ sơ công
việc tại tỉnh, 80% tại cấp huyện và 60% tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; đảm bảo
100% cán bộ, công chức, viên chức có thể sử dụng khai thác có hiệu quả CQĐT của tỉnh…

Ông Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc
Trung tâm Phục vụ hành chính công:
“Hng d@ng nhiPu h9 tLng, phLn mPm CNTT”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh
được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, máy móc phục vụ
công tác như: hệ thống tivi, camera theo dõi, bảng, biểu
hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC) và 100% cán bộ có
máy tính cá nhân. Trung tâm đã và đang sử dụng các phần
mềm hỗ trợ giải quyết TTHC như: phần mềm lấy số tự
động, phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện
tử, phần mềm thanh toán của Ngân hàng Vietinbank …
Từ tháng 1/2019 đến nay, trung tâm tiếp nhận và giải
quyết được hơn 15 nghìn hồ sơ TTHC của các sở, ban,
ngành. Trong đó có khoảng 20% hồ sơ được nộp và giải
quyết qua mạng, đặc biệt có 100% hồ sơ lĩnh vực vận tải
tiếp nhận qua mạng. Nhờ đó, hơn 30% số hồ sơ được giải
quyết trước thời hạn, chỉ khoảng 1% số hồ sơ bị trả quá
hạn.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Sở thông tin
và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn chỉnh sửa hoàn
thiện chức năng cơ bản của các phần mềm ứng dụng cho
phù hợp; đẩy mạnh kiểm soát việc hướng dẫn, tiếp nhận
hồ sơ TTHC; tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho
công chức, viên chức giải quyết TTHC; tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát … để có những bước đột phá hơn
nữa trong giải quyết TTHC góp phần xây dựng thành
công chính quyền điện tử tỉnh.

Ông Hoàng Minh Tuyền, Phó trưởng
Phòng Cải cách thủ tục hành chính, Sở
Nội vụ: “CLn thGc hiSn hiSu qu8 các gi8i
pháp”.

Xây dựng CQĐT tỉnh Lạng Sơn sẽ góp phần quan
trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh dựa
trên nền tảng phát triển CNTT và truyền thông, phù hợp
với xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc xây
dựng CQĐT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ
người dân, doanh nghiệp; phát triển CQĐT dựa trên dữ
liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số
và xã hội số… Để thực hiện mục tiêu trên, các sở, ban,
ngành tập trung thực hiện những nhóm nhiệm vụ cơ bản
gồm: nhóm nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo
cơ sở pháp lý đầy đủ; xây dựng hạ tầng và ứng dụng công
nghệ thông tin; đào tạo, nâng cao trình độ CNTT cho cán
bộ, công chức; xây dựng Đề án đô thị thông minh tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025… Chỉ khi thực hiện tốt
những nhóm nhiệm vụ cơ bản trên, công tác xây dựng
CQĐT Lạng Sơn nói riêng, cải cách thủ tục hành chính
nói chung mới đạt được những hiệu quả tích cực, dựa trên
3 tiêu chí mà người dân mong muốn đó là: minh bạch,
hiệu quả và chuẩn hóa; với phương châm kịp thời, nhanh
chóng, tiết kiệm.

Bà Đỗ Thị Duyên - Nhân viên Công ty
TNHH Duy Quang (thành phố Lạng
Sơn): “ThuNn lDi nhB nWp hU s6 5iSn tE”.

Trung bình mỗi năm, công ty tôi thực hiện cấp đổi phù
hiệu khoảng hơn 30 xe taxi. Trước đây, việc thực hiện hồ
sơ là nộp bản giấy nên mỗi lần thực hiện đổi phù hiệu cho
nhiều hoặc 1 xe, tôi đều phải trực tiếp đến Sở Giao thông
- Vận tải nộp hồ sơ nên rất mất thời gian, công sức mà
hiệu suất công việc không cao. Hai năm gần đây, nhờ thực
hiện nộp hồ sơ điện tử qua mạng, tôi chỉ cần scan các giấy
tờ cần thiết như: giấy đề nghị cấp phù hiệu, giấy chứng
nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường,
giấy đăng ký xe ô tô … rồi gửi hồ sơ qua mạng Internet,
sau đó nhấn “theo dõi” là có thể biết được mọi biến động
về quy trình hồ sơ của mình. Lúc đầu có hơi bỡ ngỡ,
nhưng khi quen rồi thì tôi thấy rất tiện lợi, hầu hết hồ sơ
đều được giải quyết sớm hơn hoặc đúng thời hạn.

Thực hiện: ĐẶNG DŨNG



Có thể nói, công tác đối
ngoại năm 2019 đã
được tăng cường và
triển khai tích cực. Các

hoạt động đối ngoại lớn của tỉnh
trong năm được thực hiện có hiệu
quả trên cơ sở bám sát yêu cầu
hiệm vụ và tình hình thực tiễn tại
địa phương. Theo chức năng,
nhiệm vụ của mình, mỗi cấp,
ngành trong tỉnh đều thực hiện có
trọng tâm, lồng ghép có hiệu quả
giữa công tác đối ngoại Đảng,
ngoại giao nhà nước và đối ngoại
nhân dân. Tiêu biểu trong năm,
cấp ủy, chính quyền tỉnh đã phát
huy hiệu quả các cơ chế gặp gỡ
đầu xuân, cơ chế Ủy ban công tác
liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía
Bắc (Việt Nam) với Quảng Tây
(Trung Quốc) và tổ chức thành
công Chương trình gặp gỡ đầu
xuân 2019 giữa Bí thư Tỉnh ủy các
tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao
Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí
thư Khu ủy Quảng Tây (Trung
Quốc); Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban
công tác liên hợp (tháng 3/2019);
phối hợp tổ chức đón, tiễn ông Kim
Jong Un, Chủ tịch Đảng Lao động
Triều Tiên sang tham dự Hội nghị
thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai
và thăm Việt Nam (tháng 2/2019);
tổ chức thành công Hội nghị Xúc
tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn (tháng
9/2019). Việc tổ chức thành công
các sự kiện lớn trong năm 2019
góp phần củng cố tin cậy về chính
trị; khẳng định vai trò quan trọng
trong duy trì và phát triển mối quan
hệ địa phương láng giềng hữu nghị,
hợp tác thực chất, hiệu quả, góp
phần làm phong phú thêm quan hệ
hợp tác đối tác chiến lược toàn diện
giữa 2 nước Việt - Trung.

Bà Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc
Sở Ngoại vụ cho biết: Năm qua,
việc đối ngoại để thúc đẩy, mở
rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác
với đối tác các nước cũng đạt nhiều
kết quả nổi bật. Bên cạnh việc mở
rộng quan hệ hợp tác với các đối
tác nước ngoài có quan hệ truyền
thống như Nhật Bản, Hàn Quốc,
Lạng Sơn còn mở rộng và triển
khai nhiều hoạt động hợp tác với
các địa phương của: Australia,
Anh, Pháp, Đức; bước đầu xúc tiến
thiết lập và phát triển quan hệ hợp

tác với các cơ quan, tổ chức nước
ngoài (ADB, KOICA, JICA,
COTRA, JETRO, KfW) và các cơ
quan đại diện ngoại giao nước
ngoài tại Việt Nam như: Trung
Quốc, Australia, Pháp, Singapore,
Thái Lan.

Được biết các lĩnh vực hợp tác
được tập trung vào hoạt động xúc
tiến thương mại, xúc tiến đầu tư
ngoài nước, đào tạo nguồn nhân
lực. Hết năm, toàn tỉnh có 4 đoàn
với 100 lượt cán bộ được tham gia
bồi dưỡng kiến thức tại Hàn Quốc,

Trung Quốc; trên 60 cán bộ của
tỉnh được tham gia bồi dưỡng kiến
thức nâng cao năng lực do Viện
Phát triển cán bộ chính quyền địa
phương (Hàn Quốc) phối hợp thực
hiện tại Lạng Sơn… Ông Vi Văn
Thắng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế
- Hạ tầng huyện Lộc Bình cho biết:
Năm 2019, tôi được tham gia khóa
bồi dưỡng nâng cao năng lực. Qua
đây, tôi học được kiến thức và kinh
nghiệm quý báu về công tác quản
lý, phát triển nguồn nhân lực phát
triển kinh tế; chiến lược phát triển

nông nghiệp nông thôn, xây dựng
chính quyền địa phương của Hàn
Quốc để áp dụng tại địa phương.

Cùng với các hoạt động nổi bật
trên, các lực lượng chức năng trong
đó nòng cốt là lực lượng bộ đội
biên phòng đã thực hiện tốt công
tác đối ngoại góp phần thực hiện
hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ
vững chắc chủ quyền biên giới
quốc gia. Đại tá Lê Quang Đạo,
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên
phòng tỉnh cho biết: Năm 2019, bộ
đội biên phòng tỉnh phối hợp thành
lập được 28 tổ tự quản đường biên,
cột mốc và 240 tổ tự quản an ninh
trật tự thôn bản với gần 1.700 hộ
dân tham gia; thường xuyên phối
hợp với biên phòng Trung Quốc
tuần tra song phương xác định lại
một số địa điểm, ranh giới thuộc
khu vực các mốc như 1088/2-1089,
975/2-976, 1284, 1276… và phát
quang, tu sửa khoảng 13 km đường
biên. Nhờ thực hiện tốt công tác
đối ngoại biên phòng và các nhiệm
vụ được giao, năm 2019, lực lượng
biên phòng tỉnh đã thực hiện tốt
công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền
và giữ vững an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Năm 2020, trong nước và tỉnh
Lạng Sơn sẽ diễn ra nhiều sự kiện
lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa.
Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường
quan hệ hữu nghị, hợp tác với
Quảng Tây (Trung Quốc) theo
hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả
thực chất trên các lĩnh vực; củng
cố, mở rộng phát triển quan hệ hợp
tác với các đối tác nước ngoài, tổ
chức quốc tế và thực hiện tốt công
tác quản lý biên giới, bảo vệ vững
chắc biên giới lãnh thổ quốc gia.

Bài, ảnh: HÀ MY

Công tác 5Ti ngo9i:

Nhlng gam màu sáng
NWm 2019, csp `y, chính quyyn t]nh Sã tích cmc lãnh SYo, ch] SYo các csp,

ngành thmc hi|n t}t công tác S}i ngoYi góp phtn nâng cao v_ thx c`a vùng Sst,
con ngVfi LYng SUn trong mnt bYn bè qu}c tx và bXo v| vlng chnc ch` quyyn
biên giei qu}c gia.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Viện Phát triển cán bộ chính quyền địa phương (Hàn Quốc) cùng các học viên
tại khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực năm 2019 chụp ảnh lưu niệm
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Chung tay thực hiện công tác đối ngoại

Năm 2019, UBND huyện đặc
biệt quan tâm thực hiện công tác
thông tin đối ngoại, qua đây đã đạt
được một số kết quả nhất định. Cụ
thể, các cơ quan, đơn vị trong
huyện đã tuyên truyền lồng ghép
được trên 70 tin, bài; tổ chức
tuyên truyền lồng ghép tại các
cuộc chiếu phim lưu động được
176 cuộc cho trên 14.000 lượt
người dân trong huyện; UBND
cấp xã tổ chức tuyên truyền lồng
ghép tại các cuộc tọa đàm, giao
lưu sinh hoạt câu lạc bộ, hội họp
sinh hoạt thôn và khối phố được
gần 400 cuộc đến gần 30.000 lượt
người. Nội dung tuyên truyền chủ
yếu về hoạt động đối ngoại của
huyện; phổ biến đường lối, chủ
trương, quan điểm, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước

ta về các vấn đề liên quan đến
biển, đảo; các văn bản pháp lý về
việc giải quyết, quản lý và bảo vệ
biên giới trên đất liền Việt Nam -
Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt
Nam - Campuchia phân giới cắm
mốc; 3 văn kiện pháp lý về biên
giới đất liền Việt Nam – Trung
Quốc.

Công tác tuyên truyền, thông
tin đối ngoại được chú trọng đã
góp phần vào sự phát triển kinh tế,
văn hóa - xã hội của huyện; quốc
phòng - an ninh được tăng cường,
trật tự an toàn xã hội được đảm
bảo, chủ quyền biên giới quốc gia
được giữ vững.

Đồn Biên phòng Chi Ma quản
lý địa bàn ba xã biên giới: Yên
Khoái, Tú Mịch, Mẫu Sơn, huyện

Lộc Bình với trên 16,3 km đường
biên. Những năm qua, đặc biệt là
năm 2019, để thực hiện tốt công
tác xây dựng và bảo vệ biên giới
hòa bình, hữu nghị, ổn định và
phát triển, đồn đã thực hiện tốt
công tác đối ngoại biên phòng và
mô hình kết nghĩa đồn - trạm hữu
nghị. Cụ thể, trong năm 2019, đồn
đã tăng cường phối hợp với Trạm
Kiểm tra Biên phòng xuất nhập
cảnh Ái Điểm (Trung Quốc) thực
hiện các hoạt động đấu tranh,
phòng chống tội phạm trên biên
giới; thực hiện các thủ tục xuất
nhập cảnh; quản lý, bảo vệ biên
giới. Trong năm, hai đơn vị đã
phối hợp tổ chức được 4 cuộc hội
đàm, trao đổi nghiệp vụ; tổ chức

được 2 cuộc tuyên truyền và cấp
phát tờ rơi tuyên truyền về pháp
luật, quy định về xuất nhập cảnh
cho hơn 1.000 lượt người dân hai
bên biên giới và người dân qua lại
cửa khẩu; phối hợp trao đổi thông
tin và tổ chức đấu tranh phòng
chống được 6 vụ việc vi phạm trên
biên giới; phối hợp trao trả và tiếp
nhận trên 800 lượt công dân Việt
Nam xuất cảnh trái phép sang
Trung Quốc; phối hợp khảo sát
thực địa 3 cuộc trên biên giới. Vào
các ngày lễ, tết của hai bên Đồn
Biên phòng Chi Ma và Trạm
Kiểm tra Biên phòng xuất nhập
cảnh Ái Điểm thường tổ chức gặp
gỡ, giao lưu. Thông qua hoạt động
đối ngoại của hai đơn vị, đoạn
biên giới và cột mốc do hai bên
quản lý được bảo vệ vững chắc.

Thôn Nà Tồng là thôn giáp
biên duy nhất của xã Trùng Khánh
(Văn Lãng) với đường biên giới
dài 7,8 km. Mặc dù thôn chưa kết
nghĩa bản biên giới với bản đối
diện của Trung Quốc nhưng
những năm qua, đặc biệt là năm
2019, mối quan hệ của người dân
chúng tôi với nhân dân bản giáp
biên phía Trung Quốc hết sức gắn
bó, bền chặt. Cụ thể hằng năm,
vào dịp lễ, tết, đầu xuân, chúng tôi
thường qua lại thăm thân và gặp
gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm
sản xuất, phát triển kinh tế. Không
những thế, chúng tôi còn tham gia
cùng bộ đội biên phòng, hội viên
phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên
xã và nhân dân bản giáp biên phía
đối diện Trung Quốc tổ chức phát
quang đường biên, cột mốc. Qua
những hoạt động này, tình cảm
nhân dân 2 bản càng thêm gắn bó,
bền chặt.

Thực hiện: THÙY DUNG

NWm 2019, thmc hi|n ch] SYo c`a csp trên, các csp, ngành, nhân dân trong t]nh
Sã thmc hi|n t}t công tác S}i ngoYi theo chic nWng, nhi|m vb c`a mình. Qua Sây
góp phtn tWng cVfng m}i quan h|, hhp tác c`a S_a phVUng, SUn v_, cá nhân vei các
t� chic, ngVfi dân các nVec và bXo v| vlng chnc ch` quyyn biên giei qu}c gia.

Ông Hoàng Quy, Phó
Chủ tịch UBND huyện
Cao Lộc: “Chú tr;ng thGc
hiSn công tác thông tin 5Ti
ngo9i”.

Trung tá Hoàng
Trung Hiếu, Chính trị
viên phó Đồn Biên
phòng Chi Ma (Lộc
Bình): “ThGc hiSn tTt mô
hình kOt ngh=a 5Un - tr9m
hFu ngh>”.

Chị Hà Thị Thiết,
thôn Nà Tồng, xã Trùng
Khánh, huyện Văn
Lãng: “CuWc sTng ng7Bi
dân vùng biên Vn 5>nh, 57Dc
quan tâm phát triQn kinh tO”.



Nỗ lực vươn lên
Những năm trước đây, phần

lớn các HTX nông nghiệp hoạt
động cầm chừng hoặc chỉ có tên
đăng ký mà gần như không hoạt
động, thì những năm gần đây,
nhiều HTX nông nghiệp đã nỗ lực
vượt khó bằng cách phát huy nội
lực, tìm cho mình cách làm phù
hợp để từng bước vươn lên phát
triển. Câu chuyện ở HTX Nông
lâm thương mại tổng hợp Trấn
Ninh, huyện Văn Quan (HTX Trấn
Ninh) là một ví dụ.

Được thành lập từ năm 2007,
HTX Trấn Ninh hoạt động chủ yếu
trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.
Tuy nhiên, vốn ít, phương án sản
xuất chưa phù hợp, thị trường
thiếu ổn định nên hiệu quả hoạt
động thấp, thậm chí có thời gian
HTX tạm ngừng hoạt động. Năm
2016, sau khi thực hiện việc
chuyển đổi theo Luật HTX năm
2012, HTX đã nhanh chóng lựa
chọn hướng đi mới cho mình.

Ông Hoàng Lê Hoan, Giám
đốc HTX Trấn Ninh cho biết:
Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ
lẻ như trước, HTX đã chủ động tổ
chức đi tìm hiểu, học tập mô hình
phát triển kinh tế ở nhiều nơi, sau
đó đã thống nhất và lựa chọn mô
hình trồng lúa Nhật TBJ3 và vụ

đầu năm 2017 bắt đầu triển khai
trồng khảo nghiệm 1,7 ha. Giống
lúa phù hợp với đất đai, khí hậu
nên sinh trưởng và phát triển tốt,
vụ sau, năng suất và chất lượng lúa
tốt hơn vụ trước, giá trị kinh tế cao
gấp 2,5 lần so với các giống lúa
trồng trước đó trên cùng diện tích.

Từ những kết quả như vậy,
năm 2019, mô hình sản xuất lúa
Nhật của HTX Trấn Ninh đã được
nhân rộng ra nhiều xã khác cả ở
trong và ngoài huyện Văn Quan.
Diện tích lúa Nhật năm 2019 được
nâng lên trên 70 ha. HTX hoạt
động hiệu quả, đem lại lợi ích thiết
thực nên nhiều hộ dân đã chủ động
xin gia nhập HTX. Đến nay, HTX
có 131 thành viên, tăng gần 100
thành viên so với năm 2017.

Tương tự HTX Trấn Ninh,
nhiều HTX nông nghiệp khác trên
địa bàn tỉnh cũng đã phát huy nội
lực, chủ động tìm tòi, học hỏi, tăng
cường liên kết để nâng cao hiệu
quả hoạt động. Điển hình như mô
hình liên kết sản xuất cá tại HTX
Thủy sản Lê Hồng Phong, huyện
Bắc Sơn; HTX Nông sản sạch
Tràng Định đã tìm hiểu, phục tráng
giống lúa bao thai hồng; HTX Sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ nông
lâm nghiệp xã Cai Kinh, huyện
Chi Lăng mở rộng từ sản xuất cây

ngắn ngày sang sản xuất cây ăn
quả theo hướng VietGAP….

Hỗ trợ phát triển
Bên cạnh sự chủ động, nỗ lực

của các HTX nông nghiệp trên địa
bàn, để hỗ trợ các HTX vượt khó
vươn lên, năm 2019, nhiều chính
sách hỗ trợ thiết thực cho các HTX
đã được triển khai.

Chị Hoàng Thị Hùng, Giám
đốc HTX Thiên Phú, huyện Đình
Lập cho biết: Được thành lập
tháng 3/2016, HTX hoạt động chủ
yếu trong lĩnh vực sản xuất dịch
vụ nông lâm nghiệp. Năm 2017,
HTX bắt đầu sản xuất, kinh doanh
các loại rau, củ quả, trong đó chủ
yếu là các sản phẩm như: củ cải,
đỗ khô. Để làm khô sản phẩm,
HTX chủ yếu phơi thủ công; tuy
nhiên do phụ thuộc nhiều vào thời
tiết nên sản lượng được rất ít, cả

năm 2017 mới được khoảng 1 tấn
sản phẩm, trong khi thị trường tiêu
thụ rất tốt mà không có sản phẩm
để bán.

Năm 2019, được hỗ trợ 350
triệu đồng từ Viện Kinh tế hợp tác
(Liên minh HTX Việt Nam), HTX
đã đối ứng thêm để đầu tư dây
chuyền máy sơ chế rau, củ quả.
Đây là sự hỗ trợ hết sức ý nghĩa
với HTX bởi nó giải quyết khâu
sơ chế, bảo quản. Ngay khi đầu tư
máy móc, HTX đã lên phương án
tái sản xuất rau, củ, quả, đồng thời
tìm lại các mối liên kết cung ứng
sản phẩm trước đây. Với công suất
đạt 9 tạ/ngày sẽ giúp HTX đảm
bảo lượng hàng hóa cung ứng ra
thị trường.

Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ của
trung ương, bằng nguồn vốn từ
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của
tỉnh đã có hơn 20 HTX trên địa
bàn được vay vốn với tổng số tiền
6,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số
HTX nông nghiệp đã vay vốn từ
các ngân hàng thương mại để từng
bước mở rộng sản xuất kinh
doanh.

Không chỉ hỗ trợ về vốn, năm
2019, Liên minh HTX tỉnh còn
phối hợp với các ngành chức năng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
tập huấn. Ông Vy Kim Truyền,
Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho
biết: Một trong những khó khăn
của các HTX, đặc biệt là các HTX
nông nghiệp mới thành lập là khó
chọn cho mình được phương án
sản xuất kinh doanh phù hợp.

Nhiều HTX chỉ thành lập cho có
rồi sản xuất theo kiểu tự phát. Xác
định được hạn chế như vậy, năm
2019, Liên minh HTX tỉnh đã
phối hợp tổ chức 15 lớp tuyên
truyền, tập huấn với nội dung liên
quan đến việc lập phương án sản
xuất kinh doanh; lập kế hoạch
chiến lược kinh doanh gắn với
chuỗi giá trị; tuyên truyền Luật
HTX năm 2012…với gần 1.000
lượt người tham dự.

Thông qua tập huấn đã giúp
cho nhiều HTX có định hướng
phát triển rõ ràng hơn. Ông
Đường Thế Quang, Giám đốc
HTX Yên Phát, xã Yên Trạch,
huyện Cao Lộc cho biết: Năm
2019, HTX được thành lập với
hoạt động chính là chăn nuôi và
sản xuất rau an toàn. Tuy nhiên,
do vừa đi vào hoạt động nên HTX
còn lúng túng trong việc lựa chọn
phương án sản xuất cho phù hợp.
Thông qua lớp tập huấn của Liên
minh HTX tỉnh giúp HTX hiểu
đúng, đầy đủ hơn và có cái nhìn
toàn diện hơn về phương án sản
xuất kinh doanh.

Từ sự nỗ lực của các HTX
cùng sự quan tâm hỗ trợ của nhà
nước, các HTX nông nghiệp trên
địa bàn tỉnh đã có bước phát triển
rõ nét. Dự kiến hết năm 2019, toàn
tỉnh có trên 170 HTX nông nghiệp
hoạt động với tổng số thành viên
gần 3.000 người; số lao động là
3.700 người; thu nhập của thành
viên và người lao động trong HTX
đạt từ 3,5 đến 6 triệu
đồng/người/tháng, tăng 1 triệu
đồng/người/tháng so với năm
2018; số HTX hoạt động khá, tốt
tăng 10 HTX so với năm 2018.

Bài, ảnh: ĐÌNH QUYẾT

Phát triQn kinh tO tNp thQ:
Sức vươn của các hợp tác xã nông nghiệp

Tăng nhanh số lượng
Năm 2016, Ban chỉ đạo xây

dựng NTM tỉnh đã chỉ đạo xây
dựng các khu DCKM. Tuy nhiên
do mới bắt đầu thực hiện, hướng
dẫn chưa cụ thể, nguồn lực hạn
chế nên việc xây dựng các khu
DCKM chưa rõ nét, chỉ làm nổi
bật được một khía cạnh nhỏ trong
tổng thể của cả khu dân cư. Bước
sang năm 2017, tỉnh chọn 4 khu
dân cư tại 4 xã đã đạt chuẩn NTM
để chỉ đạo điểm xây dựng khu
DCKM và đến năm 2018, các xã
đã đạt chuẩn NTM còn lại đồng
loạt bắt tay vào xây dựng khu
DCKM. Như vậy, giai đoạn 2016
- 2018, trên địa bàn tỉnh đã xây
dựng và bước đầu hình thành
được 49 khu DCKM.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó
Chánh Văn phòng Điều phối xây
dựng NTM tỉnh cho biết: Từ
những kết quả đã đạt được trong
giai đoạn 2016 - 2018, đặc biệt là
những bài học rút ra từ thực tiễn,
bước sang năm 2019, toàn bộ 48
xã đạt chuẩn NTM (tính đến hết
năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 48
xã đạt chuẩn NTM) tiếp tục được
hỗ trợ xây dựng khu DCKM.

Để triển khai thực hiện, tỉnh
hỗ trợ 200 triệu đồng/xã, còn lại
là bà con nhân dân đối ứng để
triển khai thực hiện. Phần lớn
mỗi xã NTM chọn xây dựng một
khu DCKM. Tuy nhiên có những
xã đã mạnh dạn lựa chọn xây

dựng 2 khu DCKM như các xã:
Chi Lăng, Quang Lang, huyện
Chi Lăng.

Bên cạnh chỉ đạo xây dựng
khu DCKM, giai đoạn 2018 -
2020, tỉnh lựa chọn xã Chi Lăng,
huyện Chi Lăng và xã Hoàng
Đồng, thành phố Lạng Sơn để
xây dựng điểm xã đạt chuẩn
NTM nâng cao. Với sự hỗ trợ
nguồn lực của nhà nước và sự
đoàn kết, chung sức đồng lòng
của nhân dân, năm 2019, 2 xã:
Chi Lăng và Hoàng Đồng đã cơ
bản hoàn thành các tiêu chí trong
Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, đạt
mục tiêu trước kế hoạch 1 năm.

Như vậy hết năm 2019, trên
địa bàn tỉnh có thêm 50 khu
DCKM, cao hơn cả giai đoạn
2016 - 2018; 2 xã: Chi Lăng và
Hoàng Đồng đã cơ bản đạt các
tiêu chí xã NTM nâng cao. Với
những kết quả đó, năm 2019 là
một cột mốc đáng nhớ trong việc

nâng cao chất lượng các tiêu chí
mà nổi bật là xây dựng được
thêm nhiều khu DCKM và xã
NTM nâng cao.

Đổi thay diện mạo
Theo Bộ tiêu chí khu dân cư

NTM kiểu mẫu kèm theo Quyết
định số 1271/QĐ-UBND ngày
16/7/2019 của UBND tỉnh, khu
DCKM phải đạt 7 tiêu chí: nhà ở
và vườn hộ gia đình; đường giao
thông; nhà văn hóa và khu thể
thao thôn; phát triển sản xuất và
giảm nghèo; văn hóa, giáo dục, y
tế; vệ sinh môi trường; an ninh,
trật tự xã hội và bình đẳng giới.
Thực hiện theo hướng dẫn, các
khu DCKM trên địa bàn tỉnh
được xây dựng và diện mạo đổi
thay nhanh chóng.

Xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
là một ví dụ. Cuối năm 2018, sau
nhiều nỗ lực, cố gắng, xã đã được
công nhận đạt chuẩn NTM. Ông
Trịnh Quốc Hương, Chủ tịch

UBND xã Mai Sao cho biết:
Không dừng lại ở việc đạt chuẩn,
bước sang năm 2019, xã tiếp tục
củng cố, nâng cao chất lượng các
tiêu chí đã đạt và lựa chọn thôn
Mạn Đường B để xây dựng khu
DCKM.

Nhận thấy rõ mục đích, ý
nghĩa của việc xây dựng khu
DCKM, nhân dân thôn Mạn
Đường B đã tích cực chung tay,
góp sức thực hiện. Ông Vi Văn
Bông, Trưởng thôn Mạn Đường
B cho biết: Nhân dân đồng thuận
cao nên việc triển khai các hạng
mục của khu DCKM rất nhanh
chóng. Đường làng, ngõ xóm
được bê tông hóa rộng rãi; cổng
làng, cổng nhà, vườn hộ được
xây dựng, cải tạo lại khang trang,
sạch sẽ; hoa được trồng dọc hai
bên đường; các thiết chế văn hóa
được trang bị…Đời sống vật
chất, tinh thần của người dân
được nâng lên, diện mạo nông

thôn đổi thay rõ nét.
Cũng từ xây dựng khu

DCKM, tinh thần đoàn kết, ý
thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi
trường của người dân thôn Hồng
Phong 4, xã Chiến Thắng, huyện
Bắc Sơn cũng được nâng lên rõ
rệt. Anh Trần Văn Đoàn, Trưởng
thôn Hồng Phong 4 cho biết:
Năm 2019, thôn được chọn xây
dựng khu DCKM. Đến nay, thôn
đã cơ bản hoàn thành các hạng
mục chính như: khu thể thao
thôn; cổng khu DCKM; xây dựng
và trồng được 130 bồn hoa…

Diện mạo khu DCKM thay
đổi rõ nét, đặc biệt là việc giữ gìn
vệ sinh môi trường. Những bờ
rào mọc um tùm, mất mỹ quan
được phát dọn; không còn tình
trạng xả rác ra lề đường; người
dân thường xuyên duy trì việc
quét dọn đường làng, ngõ xóm.

Cùng với 2 khu DCKM ở
trên, nhiều khu DCKM khác trên
địa bàn tỉnh được xây dựng năm
2019 đã hoàn thành. Bên cạnh đó
việc hoàn thành các tiêu chí xã
NTM nâng cao ở 2 xã điểm Chi
Lăng, Hoàng Đồng không chỉ
góp phần quan trọng vào việc
thay đổi diện mạo nông thôn nơi
đây mà còn là động lực để các xã
đã đạt chuẩn NTM khác trong
tỉnh học tập và bắt tay vào triển
khai thực hiện trong những năm
tiếp theo.

Bài, ảnh: TÂN AN

NWm 2019, Sizm nhsn trong l^nh vmc kinh tx twp
thz c`a t]nh chính là sm vVUn lên mYnh mZ c`a các
hhp tác xã (HTX) nông, lâm nghi|p, th`y sXn (HTX
nông nghi|p).

Xây dGng nông thôn mAi:

Nâng chst tiêu chí
Song song vei vi|c xây dmng thêm các xã SYt chuun, m�t trong nhlng Sizm

n�i bwt trong xây dmng nông thôn mei (NTM) nWm 2019 chính là vi|c nâng cao
chst lVhng các tiêu chí mà thz hi|n rõ nhst là vi|c xây dmng các khu dân cV
kizu mvu (DCKM) và xã NTM nâng cao.

Mô hình trồng bưởi Diễn ở HTX
sản xuất cây ăn quả thôn
Tự Nhiên, xã Nhật Tiến,
huyện Hữu Lũng
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Ổn định tổ chức
Một trong những thay đổi lớn

của ngành thuế năm 2019 chính là
việc sắp xếp, hợp nhất lại các chi
cục thuế huyện thành chi cục thuế
khu vực. Cụ thể, từ ngày 1/7/2019,
các chi cục thuế khu vực trên địa
bàn tỉnh chính thức đi vào hoạt
động. Theo đó, các chi cục thuế:
Hữu Lũng, Chi Lăng được hợp
nhất thành chi cục thuế khu vực I;
các chi cục thuế: Lộc Bình, Đình
Lập được hợp nhất thành chi cục
thuế khu vực II; các chi cục thuế:
Văn Lãng, Tràng Định được hợp
nhất thành chi cục thuế khu vực III
và các chi cục thuế: Văn Quan,
Bình Gia, Bắc Sơn được hợp nhất
thành chi cục thuế khu vực IV.

Ông Lê Công Mai, Phó Cục
trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết:
Ngay sau khi thực hiện hợp nhất,
các chi cục thuế khu vực đã nhanh
chóng ổn định hoạt động, tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho người nộp
thuế và không ảnh hưởng đến công
tác quản lý thu ngân sách.

Chi cục thuế khu vực IV là đơn
vị được hợp nhất với nhiều chi cục
thuế thành viên nhất. Địa bàn quản
lý rộng, dân cư không tập trung nên

việc tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho người nộp thuế được chi cục
quan tâm sát sao. Ông Nguyễn
Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục
thuế khu vực IV cho biết: Để thực
hiện các thủ tục liên quan đến
chính sách thuế, người nộp thuế
không phải đến trụ sở của chi cục
tại huyện Bình Gia, mà có thể thực
hiện nghĩa vụ ngay tại địa bàn
huyện đó. Cùng với đó, công tác
tuyên truyền, hỗ trợ, đối thoại với
người nộp thuế cũng được chi cục
tổ chức ngay tại địa bàn người nộp
thuế đăng ký, từ đó giúp người dân
không phải mất thời gian, chi phí
cho việc đi lại.

Từ những giải pháp cụ thể được
triển khai thực hiện một cách nhanh
chóng đã góp phần quan trọng vào
kết quả thu ngân sách chung trên
địa bàn. Năm 2019, tổng thu nội địa
trên địa bàn các huyện do chi cục
thuế khu vực IV quản lý được
khoảng 90 tỷ đồng, đạt 140% dự
toán được giao.

Cùng với chi cục thuế khu vực
IV, với những giải pháp tương tự,
đến tháng 11/2019, các chi cục thuế
khu vực còn lại đều đạt và vượt dự
toán thu ngân sách được giao.

Đẩy mạnh quản lý
thuế

Bên cạnh giải pháp để ổn định
hoạt động của các chi cục, công tác
quản lý thuế tiếp tục được ngành
thuế triển khai thường xuyên, hiệu
quả. Cùng với các giải pháp được
triển khai thường xuyên, theo kế
hoạch được xây dựng từ đầu năm,
thì năm 2019 ngành thuế đã có
thêm nhiều cách làm mới nhằm
nâng cao chất lượng công tác quản
lý thuế.

Nổi bật như công tác tuyên
truyền, hỗ trợ người nộp thuế.
Song song với việc tuyên truyền
bằng phương pháp tổ chức hội
nghị, đối thoại, trên các phương
tiện thông tin đại chúng, năm 2019,
lần đầu tiên Cục Thuế tỉnh phối
hợp tổ chức tuyên truyền chính
sách thuế bằng hình thức sân khấu
hóa cho đoàn viên, thanh niên.

Ông Nông Thế Dương, Phó
Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ
trợ người nộp thuế, Cục thuế tỉnh
cho biết: Việc tổ chức tuyên truyền
bằng hình thức sân khấu hóa không
chỉ giúp đoàn viên thanh niên có
thêm thông tin, kiến thức về chính

sách, pháp luật thuế mà thông qua
đó, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là
một tuyên truyền viên tích cực để
đưa chính sách thuế đến người dân.
Từ đó, giúp người nộp thuế hiểu
đúng, rõ hơn và chấp hành tốt
nghĩa vụ nộp ngân sách của mình.

Bên cạnh đổi mới tuyên truyền,
hỗ trợ người nộp thuế, các biện
pháp quản lý thuế khác cũng được
ngành thuế triển khai quyết liệt. Cụ
thể năm 2019, cơ quan thuế đã tổ
chức thanh tra, kiểm tra theo kế
hoạch được Tổng cục Thuế giao
(năm 2019 thanh tra 90 doanh
nghiệp và kiểm tra 115 doanh
nghiệp); ban hành gần 3.000 lượt
thông báo đôn đốc nợ thuế, ra
quyết định cưỡng chế, công khai
thông tin của các doanh nghiệp nợ
thuế lớn, kéo dài… Cùng với đó,
năm 2019, cơ quan thuế các cấp đã
tham mưu cho Ban Chỉ đạo thu
ngân sách tỉnh và các huyện, thành
phố xây dựng kế hoạch thu, chống

thất thu ngân sách ở các lĩnh vực
hộ khoán, xây dựng cơ bản tư
nhân, kinh doanh nhà hàng, vận
tải… Qua đó, tăng thu khoảng 15
tỷ đồng.

Từ những giải pháp quản lý thu
ngân sách đồng bộ, quyết liệt được
cơ quan thuế triển khai ngay từ đầu
năm đã góp phần quan trọng vào
kết quả thu ngân sách chung trên
địa bàn. Năm 2019, tổng thu nội
địa trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.951
tỷ đồng, đạt 111,3% dự toán, tăng
10,2% so với năm 2018. Trong đó,
một số khoản thu, sắc thuế đạt cao
so với dự toán như: thu từ doanh
nghiệp nhà nước trung ương đạt
110,5%; thu từ lệ phí trước bạ được
116,7%; thu tiền thuê mặt đất, mặt
nước đạt 184,2%... Đến hết tháng
11/2019, trừ phí hạ tầng, bến bãi ở
khu vực cửa khẩu, các chi cục thuế
trên địa bàn tỉnh đã thu đạt và vượt
dự toán được giao.

Bài, ảnh: TÂN AN

Nếu như những năm
trước đây, hoạt động
xúc tiến thương mại
(XTTM) chủ yếu do

ngành công Thương xây dựng kế
hoạch và triển khai, thì giờ đây,
các cấp, các ngành và cộng đồng
doanh nghiệp cùng người dân đã
phát huy vai trò, phối hợp thực
hiện hiệu quả các chương trình xúc
tiến, đa dạng hình thức, từ quy mô
cấp huyện, cấp tỉnh đến quốc gia.

Theo đó, bên cạnh các hội chợ
thương mại thường niên như: hội
chợ xuân; hội chợ giao lưu thương
mại hay các phiên chợ đưa hàng
Việt về nông thôn, năm 2019,
ngành công thương đã phối hợp
với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ
chức thành công Hội chợ triển lãm
tôn vinh thành tựu kinh tế và
thương hiệu doanh nghiệp tỉnh
Lạng Sơn với quy mô trên 200
gian hàng; phối hợp với một số
doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu
sản phẩm nông sản tại Hội chợ
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
khu vực trung du miền núi phía
Bắc (được tổ chức tại Cao Bằng)

và Hội chợ đặc sản vùng miền
Việt Nam tại Hà Nội.

Ông Trần Anh Thuần, Giám
đốc Trung tâm Khuyến công và
XTTM, Sở Công Thương cho
biết: Từ năm 2019, để nâng cao
hiệu quả XTTM, ngoài các
chương trình được tổ chức từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước,
trung tâm đã tham mưu cho Sở
Công thương thực hiện một số
chương trình từ nguồn vốn xã hội
hóa để khai thác nguồn lực xã hội,
đồng thời phát huy vai trò của
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.
Điển hình như việc khai trương
gian hàng OCOP với 100% vốn
của cơ sở tư nhân. Do có sự đầu tư
bài bản, nên mới đi vào hoạt động
được một thời gian ngắn đã cho
hiệu quả rõ nét, qua đó quảng bá
được gần 50 loại sản phẩm của
Lạng Sơn đến người tiêu dùng
trong vào ngoài tỉnh.

Đồng thời, trong năm, một số
huyện như: Chi Lăng, Lộc Bình,
Hữu Lũng, Bắc Sơn, Văn Lãng đã
tổ chức thành công các chương
trình XTTM tại địa phương. Qua

đó quảng bá được các sản phẩm
đặc trưng, sản phẩm công nghiệp
nông thôn của huyện đến đông
đảo du khách. Điều này cho thấy
các huyện đã nhận thấy rõ tầm
quan trọng của xúc tiến thương
mại, việc xây dựng thương hiệu
sản phẩm được đưa vào kế hoạch
hằng năm. Nhờ đó, các sản phẩm
nông sản như: na Chi Lăng, khoai
lang Lộc Bình, hồng Bảo Lâm
hoặc sản phẩm công nghiệp nông
thôn như: cao khô Vạn Linh, bún
ngô Đình Lập, thạch đen Tràng
Định... đã tạo được thương hiệu.

Đặc biệt, ngày 16/8/2019, các
huyện đã tham gia gian hàng tại
Hội chợ Sản phẩm nông nghiệp an
toàn, Tuần lễ quảng bá na Chi
Lăng và đặc sản Lạng Sơn năm

2019 tại Hà Nội. Tại đây, sản
phẩm đặc sản của Lạng Sơn được
quảng bá rộng rãi đến người tiêu
dùng trong nước và quốc tế. Cùng
với đó, các doanh nghiệp, hợp tác
xã trong và ngoài tỉnh đã ký kết 5
biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển
chuỗi liên kết giá trị trong sản
xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản,
thực phẩm an toàn. Đây là tiền đề
quan trọng để Lạng Sơn hướng
đến việc xây dựng các vùng sản
xuất chuyên canh đạt quy chuẩn
chất lượng an toàn quốc gia và
quốc tế.

Bà Phạm Thu Giang, Giám
đốc Công ty Sản xuất và chế biến
nông lâm sản Lạng Sơn chia sẻ:
Là đơn vị thường xuyên tham gia
các chương trình XTTM của tỉnh,

chúng tôi nhận thấy rõ sự khác
biệt từ cách tổ chức đến hiệu quả
các chương trình. Giờ đây, các sản
phẩm của Lạng Sơn trưng bày ở
đâu cũng nhận được sự quan tâm
của người tiêu dùng và doanh
nghiệp. Như tại Hội chợ Công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu
vực trung du miền núi phía Bắc
(được tổ chức tại Cao Bằng) diễn
ra vào tháng 10 năm nay, chúng
tôi đã giới thiệu, bày bán các sản
phẩm đặc sản của Lạng Sơn như:
hoa hồi, quế, gạo, bánh khảo, bún
ngô, thạch đen... thu hút đông đảo
người dân đến tham quan, mua
sắm.

Có thể khẳng định, với hiệu
quả của các chương trình XTTM,
nhiều sản phẩm đặc trưng Xứ
Lạng đã bước từ “làng ra phố”,
đặc biệt đã có mặt trên các kệ
hàng ở các siêu thị lớn. Theo ông
Nguyễn Quốc Hải, Phó Giám đốc
Sở Công Thương, thời gian qua,
hoạt động XTTM đã đi vào chiều
sâu, triển khai nhiều hoạt động
mới, có trọng tâm, trọng điểm và
được lồng ghép hợp lý cùng nhiều
hoạt động lớn của tỉnh như: Hội
nghị Xúc tiến đầu tư, Chương
trình Du lịch qua các miền di sản
Việt Bắc... Qua đó đã thu hút được
các doanh nghiệp đến Lạng Sơn
tìm hiểu thị trường, tạo điều kiện
cho doanh nghiệp trong tỉnh tiếp
xúc với các nhà phân phối lớn.
Đặc biệt, qua các chương trình
xúc tiến đã tạo cơ hội để người
tiêu dùng và người sản xuất gặp
mặt, đối thoại trực tiếp với nhau,
tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu để phát
triển sản phẩm trong tương lai.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

NWm 2019 ghi nhwn thành công c`a hoYt S�ng xúc
tixn thVUng mYi; các ngành và UBND các huy|n, thành
ph} Sã ph}i hhp trizn khai nhiyu chVUng trình xúc
tixn hi|u quX. Qua Só góp phtn quXng bá, xây dmng
thVUng hi|u cho sXn phum Xi LYng, tj sXn phum công
nghi|p Sxn nông sXn Src trVng S_a phVUng.

Khách quốc tế tìm hiểu sản phẩm của huyện Lộc Bình ở Hội chợ
sản phẩm nông nghiệp an toàn tại Hà Nội

Bong nhiyu giXi pháp SVhc trizn khai S~ng b�, phù hhp, nWm 2019, ngành thux
tixp tbc vVht qua nhiyu khó khWn, thách thic Sz sem cán Sích thu ngân sách.

Người nộp thuế đến làm thủ tục tại Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn

Ngành thuO
Đồng bộ giải pháp tăng thu
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Để thực hiện hiệu quả
các nhiệm vụ, chỉ tiêu,
ngay từ đầu năm, Sở
TN&MT đã chủ động

ban hành quyết định giao chỉ tiêu,
nhiệm vụ chuyên môn và xây
dựng chương trình, kế hoạch công
tác bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ
được giao; đề ra những giải pháp
cụ thể để chỉ đạo, điều hành quyết
liệt nhằm thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Theo đó, năm 2019, công tác
cải cách thủ tục hành chính là
nhiệm vụ trọng tâm, được sở tập
trung thực hiện. Cụ thể, sở đã
tham mưu trình UBND tỉnh ban
hành quyết định công bố 92 thủ
tục hành chính tiếp nhận và
không tiếp nhận tại bộ phận một
cửa các cấp; quyết định công bố
9 thủ tục hành chính mới ban
hành, 27 thủ tục hành chính bị bãi
bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết
của sở TN&MT; rút ngắn thời hạn
giải quyết 8 thủ tục hành chính,
với thời gian đề nghị cắt giảm mỗi
thủ tục hành chính là 5 ngày.
Cùng với đó, sở phối hợp với Cục
Thuế tỉnh, Viễn thông Lạng
Sơn xây dựng phần mềm luân
chuyển hồ sơ phải thực hiện nghĩa
vụ tài chính liên thông sang cơ
quan thuế để đảm bảo quy trình

được đầy đủ, khép kín, nhanh
chóng và hiệu quả. Hiện nay, đơn
vị đang phối hợp thí điểm thực
hiện luân chuyển hồ sơ đất đai
liên thông sang cơ quan thuế.
Năm 2019, sở tiếp nhận từ Trung
tâm Phục vụ hành chính công 347
hồ sơ, đã giải quyết 319 hồ sơ,
đang giải quyết 28 hồ sơ trong
thời hạn.

Một trong những điểm nhấn
tích cực đó là công tác cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
Năm 2019, sở được UBND tỉnh
giao chỉ tiêu thực hiện cấp 5.000
giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất (cấp cho các tổ chức 150 giấy;
cấp cho các hộ gia đình, cá nhân
4.850 giấy). Để thực hiện hiệu
quả công tác này, sở ủy quyền cho
Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất
đai ký cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất nhằm rút ngắn thời

gian giải quyết các thủ tục hành
chính. Cùng với đó, áp dụng phần
mềm dịch vụ công trực tuyến
trong giải quyết các hồ sơ cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, cơ bản hiệu quả, nhanh
chóng, giảm tỷ lệ hồ sơ chậm
muộn. Ngoài ra, sở đã thành lập
tổ công tác hỗ trợ Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai một số
huyện để giải quyết hồ sơ cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất tồn đọng. Qua đó, năm 2019
cấp được 21.539 giấy, vượt
330,7% so với kế hoạch tỉnh giao,
trong đó cấp cho tổ chức được
179 giấy, cấp cho hộ gia đình, cá
nhân được 21.360 giấy.

Không chỉ hai lĩnh vực trên,
công tác xây dựng, vận hành cơ
sở dữ liệu địa chính được thực
hiện có hiệu quả. Năm 2019, sở
đã thực hiện tích hợp đưa vào vận

hành cơ sở dữ liệu địa chính được
151 xã, vượt 18,8% kế hoạch.
Hoàn thành bàn giao hồ sơ, tài
liệu và tổ chức bàn giao đất tại
thực địa phần quỹ đất các công ty
nông, lâm nghiệp trả về địa
phương. Công tác bảo vệ môi
trường, tài nguyên nước, khoáng
sản,... được triển khai tích cực, có
hiệu quả, đảm bảo theo quy định.

Ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó
Giám đốc Sở TN&MT cho biết:
Năm 2019, được sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
sự phối kết hợp chặt chẽ, thường
xuyên của các sở, ban, ngành và
UBND các huyện, thành phố,
cùng với sự cố gắng, nỗ lực của
cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, Sở TN&MT đã
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao. Công tác quản lý tài nguyên

và môi trường từng bước cụ thể
và chặt chẽ, đúng pháp luật; ý
thức trách nhiệm, hiệu quả công
tác của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức từng bước được
nâng lên. Tính đến tháng 12/2019,
sở được UBND tỉnh giao 277
nhiệm vụ, sở đã hoàn thành 269
nhiệm vụ, 8 nhiệm vụ đang giải
quyết trong thời hạn.

Năm 2020, phát huy kết quả
đạt được, Sở TN&MT tiếp tục
triển khai đồng bộ các giải pháp,
thực hiện hiệu quả các văn bản
chỉ đạo của cấp trên. Trong đó,
tập trung tham mưu cho UBND
tỉnh tiếp tục hoàn thiện các cơ
chế, chính sách, quy hoạch về
quản lý tài nguyên và môi trường;
tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử
lý vi phạm trong các lĩnh vực,
nhất là lĩnh vực đất đai, bảo vệ
môi trường; đẩy mạnh cải cách
hành chính; tăng cường kỷ luật,
kỷ cương của cán bộ, công chức
trong thi hành công vụ; phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan, đoàn
thể, các huyện, thành phố kịp thời
giải quyết, tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc trong lĩnh vực
quản lý nhà nước về tài nguyên và
môi trường,... Qua đó, phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm
2020.

DUY PHÁT

NWm 2019, mrc dù còn grp khó khWn nhst S_nh, song vei sm n� lmc, quyxt
tâm cao, Sg Tài nguyên và Môi trVfng (TN&MT) Sã thmc hi|n hi|u quX các
nhi|m vb SVhc giao. M�t s} l^nh vmc nhV: cXi cách th` tbc hành chính, csp
gisy ching nhwn quyyn sk dbng Sst vVht cao so vei kx hoYch.

SC Tài nguyên và Môi tr7Bng:
Nhiều kết quả tích cực năm 2019
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Những khó khăn
Năm 2019, sản xuất nông

nghiệp tiếp tục gặp những khó
khăn nhất định. Đặc biệt, trong
chăn nuôi, tình hình dịch bệnh
trên gia súc, gia cầm diễn biến
phức tạp, nhất là bệnh dịch tả lợn
châu Phi gây thiệt hại lớn, ảnh
hưởng đến sản xuất và đời sống
của nhân dân; chăn nuôi gia súc,
gia cầm quy mô nhỏ, phân tán còn
chiếm tỷ lệ cao; điều kiện cơ sở
vật chất, trình độ kỹ thuật chăn
nuôi nông hộ còn nhiều hạn chế.
Trong đó, đối với đàn lợn, bệnh
dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại
11/11 huyện, thành phố; tổng số
lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy
153.855 con với tổng trọng lượng
là 8.441 tấn. Trên đàn gia cầm
cũng xảy ra bệnh cúm gia cầm
A/H5N6, xảy ra tại 3 huyện:
Tràng Định, Cao Lộc, Chi Lăng.

Cùng với đó, thời tiết tiếp tục
diễn biến phức tạp, sâu bệnh trên
cây trồng phát sinh, phát triển.
Việc ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật trong các khâu sản xuất
chưa đồng bộ, chưa tập trung đi
sâu vào bảo quản, chế biến sau thu
hoạch, giá trị gia tăng thấp; sản
xuất chưa tương xứng với tiềm
năng lợi thế, một số cây trồng có
hiệu quả kinh tế cao như các loại

rau, cây ăn quả quy mô còn hạn
chế, sản lượng chưa nhiều; việc
nhân rộng mô hình có hiệu quả
vào sản xuất đại trà còn gặp nhiều
khó khăn;…

Kết quả tích cực
Vượt qua những khó khăn đó,

dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh, lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn Lạng Sơn
đã đạt được những kết quả quan
trọng. Ông Lý Việt Hưng, Giám
đốc sở NN&PTNT cho biết: Năm
2019, các nhiệm vụ trọng tâm
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn triển khai
thực hiện đều đảm bảo hoàn
thành. Tốc độ tăng trưởng nông,
lâm nghiệp tăng 2,8%; tái cơ cấu
ngành nông nghiệp tiếp tục có
chuyển biến tích cực, cơ cấu cây
trồng có sự chuyển dịch theo
hướng tăng diện tích một số cây
trồng có giá trị kinh tế cao, tập
trung cho các nhóm sản phẩm chủ
lực và đặc sản của địa phương gắn
với lợi thế của từng vùng sản xuất
và nhu cầu của thị trường. Các sản
phẩm chủ lực tiếp tục được quan
tâm đầu tư và mang lại giá trị cao
như: na đạt trên trên 1.200 tỷ
đồng; hồi đạt trên 2.400 tỷ đồng;
ớt giá trị thu được trên 643 tỷ
đồng...

Nhiều chỉ tiêu đạt, vượt so với
cùng kỳ 2018, trong đó, tổng sản
lượng lương thực ước đạt 314,9
nghìn tấn, tăng 4,3% so cùng kỳ;
đàn gia cầm khoảng 4,6 triệu con,
tăng 9,9% so với cùng kỳ; diện
tích nuôi trồng thuỷ sản 1.260 ha,
vượt 5% kế hoạch, sản lượng
1.900 tấn, đạt 100% kế hoạch.
Lĩnh vực lâm nghiệp có chuyển
biến trong công tác chỉ đạo, thực
hiện. Toàn tỉnh trồng mới được
10.000 ha rừng vượt 11,1% kế
hoạch, tăng 92,6% so với cùng kỳ
2018. Trồng cây ăn quả đạt 722
ha, vượt 28,9% kế hoạch, tăng
100,1% so với cùng kỳ 2018;…

Đối với bệnh dịch tả lợn châu
Phi, ngay sau khi xảy ra trên địa
bàn, cùng với sự vào cuộc của cấp
ủy, chính quyền các cấp, ngành
nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo
triển khai quyết liệt, đồng bộ các
giải pháp ngăn chặn, hạn chế dịch
bệnh lây lan. Đến nay, dịch bệnh
đã được khống chế và đẩy lùi, tính
đến hết tháng 11/2019 toàn tỉnh có
216 xã đã qua 30 ngày không phát
dịch; bệnh cúm gia cầm A/H5N6
được xử lý hoàn toàn.

Chương trình xây dựng nông
thôn mới được tập trung chỉ đạo
thực hiện toàn diện đồng bộ, trên
địa bàn tỉnh có 13 xã đạt chuẩn

nông thôn mới, tăng 1 xã so với kế
hoạch (xã Tân Đoàn, huyện Văn
Quan). Trong số các xã nông thôn
mới, lần đầu tiên có 2 xã đặc biệt
khó khăn đạt chuẩn, là xã Cao
Minh, huyện Tràng Định và xã
Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn. Từ đó,
nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn
tỉnh lên 61 xã, đạt 29,5%; bình
quân trên địa bàn tỉnh đạt 11,5 tiêu
chí/xã.

Phát huy kết quả đạt được,
năm 2020, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tiếp tục triển
khai đồng bộ các giải pháp. Trong
đó, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành
nông nghiệp gắn với xây dựng
nông thôn mới; tập trung chỉ đạo
phát triển sản xuất, thúc đẩy các
lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm

nông sản có ưu thế và giá trị gia
tăng cao. Chú trọng triển khai hiệu
quả Chương trình “Mỗi xã một
sản phẩm” (OCOP). Thực hiện có
hiệu quả chính sách thu hút doanh
nghiệp, hợp tác xã, các thành phần
kinh tế đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn; chuyển đổi mô hình
sản xuất nông nghiệp gắn với
nhân rộng các mô hình sản xuất
hiệu quả, sử dụng công nghệ cao,
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị,
đảm bảo an toàn thực phẩm. Triển
khai toàn diện, quyết liệt chương
trình xây dựng nông thôn mới,
đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Nâng cao chất lượng chương trình
nông thôn mới bằng mô hình nông
thôn kiểu mẫu.

Bài, ảnh: ĐỖ HOẠT
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Những ngày cuối năm
2019, chúng tôi có dịp
đến thăm gia đình ông
Lăng Văn Kời, thôn

Giao Thủy, xã Tân Văn, huyện
Bình Gia - một trong những hộ
sản xuất kinh doanh giỏi nhiều
năm liền với mô hình trồng rừng
và chăn nuôi. Ông Kời cho biết:
Năm 1987, tôi lên rừng làm lán để
trồng 10 ha hồi, sau 10 năm cho
thu hoạch, đem lại thu nhập trung
bình khoảng 300 triệu đồng/năm.
Bên cạnh đó, ông còn trồng keo,
thông, cây sở và chăn nuôi gia
súc, gia cầm như: lợn, gà, vịt và
trồng cây ăn quả. Từ mô hình
trồng rừng, chăn nuôi, hằng năm
gia đình ông thu nhập khoảng 500
triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Năm 2019, ông Kời vinh dự là
một trong 63 nhà nông tiêu biểu
của cả nước được Trung ương
Hội Nông dân bình chọn là
“Nông dân Việt Nam xuất sắc
năm 2019”.

Khác với ông Kời, ông Hồ
Văn Sỹ, thôn Gốc Gạo, xã Tân
Thành, huyện Hữu Lũng lại chọn
mô hình trồng cây ăn quả để phát

triển kinh tế. Năm 2015, gia đình
ông Sỹ trồng 2 ha cây cam đường
Canh và cam Vinh, cây sinh
trưởng, phát triển tốt, cho thu
hoạch đem lại nguồn thu nhập
trên 400 triệu đồng mỗi năm. Từ
đó, gia đình ông có thêm điều
kiện mở rộng diện tích trồng thêm
3 ha bưởi Diễn, bưởi da xanh,..

Ông Kời và ông Sỹ chỉ là hai
trong hàng nghìn tấm gương tiêu
biểu trong phong trào nông dân
thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi,
đoàn kết giúp nhau làm giàu và
giảm nghèo bền vững. Ông
Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội
Nông dân tỉnh cho biết: Những
năm qua, phong trào “Nông dân
thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”
đã tạo động lực thúc đẩy nông dân
hăng hái tham gia phát triển các
mô hình kinh tế, đem lại thu nhập
cao, từ 100 đến 200 triệu
đồng/năm trở lên. Ngay từ đầu
năm, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ
đạo các hội, chi hội cơ sở tổ chức
cho hội viên đăng ký, phấn đấu
đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh
giỏi các cấp, tạo không khí thi đua
sôi nổi.

Trong năm 2019, Hội Nông
dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội
tăng cường tuyên truyền, vận
động hội viên nông dân đăng ký
đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản
xuất kinh doanh giỏi”, kết quả có
13.745 hộ đăng ký, phấn đấu đạt
danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh
giỏi các cấp. Qua khảo sát, bình
xét, có hơn 10 nghìn hộ đạt danh
hiệu nông dân sản xuất kinh
doanh giỏi các cấp, tăng hơn 6
nghìn hộ so với năm 2015.

Để phong trào đạt hiệu quả,
hội nông dân các cấp đã có nhiều
hoạt động phối hợp, hỗ trợ giúp
đỡ nông dân về vốn, khoa học kỹ
thuật. Cụ thể, trong năm 2019,
các cấp hội đã phối hợp với các
cơ quan chuyên môn tổ chức
được trên 950 buổi tập huấn
chuyển giao khoa học kỹ thuật về
trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp,
phòng trừ dịch bệnh, quy trình
chăm sóc, chế biến nông sản với
trên 55 nghìn lượt hội viên nông
dân tham gia. Hội nông dân các
cấp còn phối hợp với Ngân hàng
Chính sách xã hội tạo điều kiện
cho hội viên nông dân vay vốn để

đầu tư sản xuất. Hội đang quản lý
trên 615 tổ tiết kiệm và vay vốn
với tổng dư nợ trên 750 tỷ đồng
và hơn 50 tổ vay vốn Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn với tổng dư nợ trên 73 tỷ
đồng.

Trong năm, các cấp hội
thường xuyên tuyên truyền, vận
động hộ sản xuất kinh doanh giỏi
các cấp trên địa bàn phát huy tinh
thần tương thân tương ái, giúp đỡ
hội viên nông dân còn khó khăn
thông qua hỗ trợ cây, con giống,
cho vay không tính lãi, chia sẻ
kinh nghiệm sản xuất. Kết quả: đã

giúp đỡ được trên 850 hộ hội viên
nông dân thoát nghèo. Cùng đó,
Hội Nông dân tỉnh triển khai dự
án chăn nuôi bò sinh sản cho 10
hộ hội viên nông dân nghèo tại xã
Tam Gia, huyện Lộc Bình với số
vốn 171 triệu đồng, góp phần tạo
thêm việc làm, giảm hộ nghèo nơi
thực hiện dự án.

Có thể nói, phong trào “Nông
dân thi đua sản xuất, kinh doanh
giỏi” đã và đang góp phần tích cực
vào công cuộc giảm nghèo, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần
cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: NGỌC MAI
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Hội viên nông dân xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng thi đua sản xuất
kinh doanh giỏi với mô hình trồng cây ăn quả

Tín d@ng chính sách:
Tiếp thêm động lực thoát nghèo

Hiện nay, tổng dư nợ vốn
của 15 chương trình tín
dụng ưu đãi đang triển
khai tại NHCSXH tỉnh

đạt hơn 2.886,3 tỷ đồng, tăng
trưởng trên 164,3 tỷ đồng so với
năm 2018, tăng 997,4 tỷ đồng so
với năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng
bình quân hằng năm là 10,5%.
Trong đó, tăng trưởng tập trung ở
các chương trình như: cho vay hộ
nghèo, hộ cận nghèo, sản xuất
kinh doanh, nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn. Nguồn vốn
trong những năm qua luôn được
giải ngân kịp thời đến đúng đối
tượng thụ hưởng; các hộ vay sử
dụng đúng mục đích để phát triển
chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh
dịch vụ và đều mang lại hiệu quả.

Gia đình ông Hoàng Văn
Hùng, thôn Nà Mạ, xã Xuân Tình,
huyện Lộc Bình là một trong
những hộ tiêu biểu. Trước đây,
kinh tế gia đình ông Hùng rất khó

khăn, không có vốn để phát triển
sản xuất, qua các phương tiện
thông tin đại chúng và các đợt sinh
hoạt đoàn thể tại thôn, ông biết đến
các chương trình cho vay ưu đãi
của Chính phủ đang triển khai tại
xã thông qua NHCSXH nên ông
đã làm hồ sơ xin vay vốn.

Ông Hùng chia sẻ: “Tôi vay
vốn lần đầu tiên vào năm 2016 để
chăm sóc rừng thông, khi một
phần diện tích thông được khai
thác, gia đình tôi có thu nhập và trả
được nợ ngân hàng. Sau đó, tôi
tiếp tục vay vốn NHCSXH nhiều
lần để chăm sóc và mở rộng diện
tích. Đến nay, gia đình tôi đã trồng
được 5 ha thông, trong đó có 2 ha
đang cho khai thác, hằng năm cho
thu nhập trên 100 triệu đồng. Nhờ
đó, hiện gia đình tôi đã thoát nghèo
và có điều kiện xây dựng nhà cửa
khang trang.”

Không chỉ gia đình ông Hùng,
từ năm 2014 đến hết năm 2019,

trên địa bàn tỉnh đã có 160.114
lượt hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác được vay vốn từ
NHCSXH, trong đó có 58.541
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ
mới thoát nghèo được vay vốn để
phát triển sản xuất. Nhờ nguồn
vốn, gần 30.000 hộ nghèo đã vươn
lên phát triển sản xuất, thoát
nghèo; 9.185 lao động được tạo
việc làm và trên 6.130 học sinh,
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
được vay vốn đi học. Bên cạnh đó,
các hộ dân vùng nông thôn đã xây
dựng, cải tạo được 63.600 công
trình nước sạch, nhà vệ sinh, nhà
tắm, cải thiện môi trường nông
thôn; hàng nghìn hộ nghèo được hỗ
trợ xây dựng nhà ở kiên cố. Qua
đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo
của tỉnh từ 25,95% cuối năm 2015
xuống còn 10,5% cuối năm 2019.

Bên cạnh việc sử dụng nguồn
vốn hiệu quả, ý thức trả nợ, trả lãi
của hộ vay cũng được nâng lên, nợ
quá hạn hằng năm đều giảm. Hiện

nay, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm
0,09% tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi đạt
99%. Để đạt hiệu quả như vậy,
những năm qua, NHCSXH tỉnh đã
luôn nỗ lực trong triển khai, thực
hiện các chương trình tín dụng.

Ông Phạm Mạnh Hà, Phó
Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết:
Hằng năm, chi nhánh luôn chủ
động tham mưu với Ban đại diện
Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh
về kế hoạch thực hiện chính sách
tín dụng, các biện pháp nâng cao
chất lượng tín dụng. Đồng thời
tranh thủ sự quan tâm, tạo điều
kiện của các cấp, ngành, tổ chức
hội; chỉ đạo sát sao các phòng giao
dịch huyện tuyên truyền, giải ngân
và quản lý nguồn vốn. Theo đó, các
đơn vị huyện đã phối hợp chặt chẽ
với các tổ chức hội, UBND xã,
phường, thị trấn chỉ đạo hoạt động
của các tổ tiết kiệm và vay vốn,
thực hiện bình xét công khai, chính
xác đối tượng vay vốn. Đồng thời,
hướng dẫn sử dụng vốn, kiểm tra

giám sát hộ vay, đôn đốc thu nợ,
thu lãi...

Trong công tác kiểm tra, giám
sát, hằng năm, chi nhánh xây dựng
kế hoạch và kiểm tra toàn diện các
mặt hoạt động đối với 100% phòng
giao dịch huyện. Qua kiểm tra,
những khó khăn, vướng mắc được
khắc phục kịp thời, đảm bảo hoạt
động của chi nhánh an toàn, đúng
quy định, hiệu quả.

Có thể khẳng định những năm
qua, nguồn vốn chính sách đã góp
phần quan trọng vào việc thúc đẩy
phát triển sản xuất, giảm nghèo.
Phát huy hiệu quả đó, năm 2020,
NHCSXH tỉnh tiếp tục nâng cao
trách nhiệm tham mưu, xây dựng
kế hoạch thực hiện tín dụng. Trong
đó, phối hợp chặt chẽ với các tổ
chức chính trị - xã hội các cấp; các
phòng giao dịch huyện để tuyên
truyền, giải ngân vốn, không để hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
thiếu vốn đầu tư sản xuất.

Bài, ảnh: KIM HUYÊN

HUn 160 nghìn lVht h� nghèo và các S}i tVhng chính sách trong toàn t]nh SVhc
vay v}n Sz Stu tV phát trizn sXn xust, kinh doanh, xây dmng các mô hình kinh
tx - Só là con s} sn tVhng trong 5 nWm qua (2014 — 2019) c`a Ngân hàng Chính
sách xã h�i (NHCSXH) t]nh trong hành trình dvn v}n Sxn ngVfi nghèo. Thông
qua ngu~n v}n Só, nhiyu h� nghèo Sã vVht qua khó khWn, vVUn lên thoát nghèo,
�n S_nh cu�c s}ng, qua Só góp phtn thmc hi|n mbc tiêu giXm nghèo, xây dmng
nông thôn mei trên S_a bàn t]nh.Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nộp lãi tại điểm giao dịch

xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng
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Đồng bộ vào cuộc
Ngay sau khi Nghị quyết số 28

được ban hành, BHXH tỉnh chủ
động phối hợp với các sở, ban,
ngành trên địa bàn tỉnh tham mưu
cho Tỉnh ủy ban hành Chương
trình hành động để tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Chương trình hành động đưa
ra mục tiêu 3 giai đoạn cụ thể và
những nhiệm vụ, giải pháp thực
hiện. Đặt mục tiêu phấn đấu đến
năm 2021 khoảng 35%, đến năm
2025 khoảng 45% và đến năm
2030 khoảng 60% lực lượng lao
động tham gia BHXH.

Ông Đỗ Văn Khoan, Giám
đốc BHXH tỉnh cho biết: Cùng
với việc tham mưu cho tỉnh,
BHXH tỉnh đã ban hành kế hoạch
thực hiện nghị quyết, trong đó xác
định mục tiêu và giải pháp thực
hiện theo từng giai đoạn cụ thể.
Đồng thời chỉ đạo BHXH các
huyện, thành phố chủ động tham
mưu cho huyện ủy, UBND huyện
ban hành chương trình, kế hoạch
thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW
để chỉ đạo, tăng cường công tác
phối hợp với các đơn vị trên địa
bàn, phấn đấu thực hiện mục tiêu
đề ra.

Căn cứ vào tình hình thực tế,
BHXH các huyện tham mưu cho
huyện ủy ban hành kế hoạch,
chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết số 28; Kế hoạch thực
hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP
ngày 3/8/2018 của Chính phủ về
giao chỉ tiêu phát triển đối tượng
tham gia BHXH và Công văn chỉ
đạo về việc nâng cao trách nhiệm
thực hiện chính sách BHXH,
BHYT.

Ông Dương Xuân Kháng, Phó
Giám đốc phụ trách BHXH huyện
Bắc Sơn cho biết: Cùng với việc
chủ động tham mưu cho Huyện
ủy, UBND huyện trong việc chỉ
đạo việc thực hiện chính sách
BHXH, BHYT, BHXH Bắc Sơn
cụ thể hóa nội dung nghị quyết
vào công tác tại đơn vị; giao chỉ
tiêu phát triển đối tượng cho cán
bộ trong ngành, gắn việc khai
thác phát triển đối tượng với
phong trào thi đua nhằm nâng cao
trách nhiệm của mỗi cán bộ trong
việc tuyên truyền chính sách
BHXH, BHYT.

Đẩy mạnh tuyên
truyền

Bên cạnh việc đưa nghị quyết
vào chương trình, kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ của đơn vị, BHXH
tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác
phối hợp với các cơ quan báo chí
và các sở, ban, ngành, tổ chức
chính trị - xã hội trong tuyên
truyền về chính sách BHXH,
BHYT. Đồng thời đẩy mạnh cải
cách hành chính; tích cực triển
khai ứng dụng công nghệ thông
tin trong các hoạt động nghiệp
vụ... Nâng cao chất lượng hoạt
động chuyên môn của các đơn vị
trực thuộc trong tư vấn, hỗ trợ,
giải đáp về chính sách bảo hiểm
cho người dân, người lao động và
người sử dụng lao động.

Đáng chú ý, BHXH tỉnh đã
phối hợp với Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy lồng ghép tuyên truyền,

định hướng cho đội ngũ báo cáo
viên của tỉnh, huyện và các cơ
quan báo chí trên địa bàn thông
qua hội nghị báo cáo viên hằng
tháng về công tác tuyên truyền
BHXH, BHYT. Cùng với đó,
tuyên truyền chính sách BHXH,
BHYT trên Bản tin nội bộ của
Ban Tuyên giáo.

Trong tổ chức tuyên truyền
bằng các hình thức trực quan,
BHXH tỉnh đã phối hợp với các
ngành chức năng xây dựng 24
pano tuyên truyền với tranh cổ
động và những thông điệp ý nghĩa
về chính sách BHXH, BHYT;
treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên

truyền ở các vị trí thuận lợi, đông
dân cư và tại các cơ sở khám chữa
bệnh, UBND xã, phường, thị trấn.
Đồng thời sử dụng hiệu quả các
ấn phẩm tuyên truyền do BHXH
Việt Nam cấp (tờ rơi, tờ gấp, áp
phích, lịch) và tổ chức in tờ gấp,
file kẹp tài liệu, sách tuyên truyền
để phát hành đến các doanh
nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh,
trường học và nhân dân trên địa
bàn nhằm phục vụ công tác tuyên
truyền chính sách bảo hiểm.

Cùng với đó, tổ chức tuyên
truyền lưu động trên các trục
đường chính, khu vực đông dân
cư trong các đợt tuyên truyền cao

điểm như: tuyên truyền kỷ niệm
Ngày BHYT Việt Nam 1/7, kỷ
niệm ngày thành lập ngành…
nhằm tạo chuyển biến trong nhận
thức của người dân về chính sách
BHXH, BHYT, góp phần mở
rộng đối tượng tham gia trên địa
bàn tỉnh.

Bước chuyển tích
cực

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ
trong triển khai thực hiện Nghị
quyết số 28, tính đến hết tháng
10/2019, toàn tỉnh có 741.521
người tham gia BHXH, BHYT.
Trong đó: 8.674 người tham gia
BHXH tự nguyện, đạt 112,1% kế

hoạch, tăng 5.902 người
(312,9%) so với cùng kỳ năm
2018; 732.847 người tham gia
BHYT, đạt 98,0% kế hoạch, tỷ lệ
bao phủ BHYT đạt 97,3%.

Đặc biệt để phát triển đối
tượng tham gia BHXH, BHYT,
nhất là BHXH tự nguyện và
BHYT hộ gia đình, trong tháng
10/2019, BHXH tỉnh phối hợp
với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra
quân tuyên truyền, phát triển đối
tượng tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình; cử
cán bộ đến tận thôn bản, các khu
chợ, khu dân cư tuyên truyền,
vận động người dân tham gia.
Tính đến 31/10/2019, BHXH tỉnh
đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu
phát triển đối tượng tham gia
BHXH tự nguyện năm 2019 với
7.869 người tham gia, đạt
101,7% kế hoạch.

Ông Đỗ Văn Khoan, Giám
đốc BHXH tỉnh cho biết: Trong
thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục
tăng cường truyền thông về
những nội dung cơ bản của Nghị
quyết số 28-NQ/TW; nghiên cứu,
đổi mới nội dung, hình thức và
phương pháp tuyên truyền phù
hợp với đặc điểm, tính chất đặc
thù của từng nhóm đối tượng,
từng địa bàn; tuyên truyền, phổ
biến thường xuyên, liên tục các
chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước về BHXH, BHYT,
tạo thuận lợi cho việc tổ chức
thực hiện được hiệu quả, đưa nghị
quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Bài, ảnh: THANH HUYỀN

Sau hUn m�t nWm trizn khai thmc hi|n Ngh_ quyxt 28, ngày 23/5/2018 c`a Ban Chsp hành Trung VUng TXng
vy cXi cách chính sách bXo hizm xã h�i (BHXH), vai trò trách nhi|m c`a csp `y, chính quyyn S_a phVUng
và nhwn thic c`a ngVfi dân trên S_a bàn t]nh trong thmc hi|n chính sách pháp luwt vy BHXH, bXo hizm y tx
(BHYT) Sã có nhlng chuyzn bixn rõ nét.

Đoàn viên thanh niên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp diễu hành tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế trên các trục đường
của thành phố Lạng Sơn
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Hi|u quX trong thmc hi|n
chính sách bXo hizm

Nhân viên Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho người dân trên địa bàn thành phố
Lạng Sơn



Tăng cường tuyên
truyền, tập huấn sau
đại hội

Đại hội MTTQ cấp cơ sở
nhiệm kỳ 2019 - 2024 bắt đầu từ
cuối tháng 10/2018 và hoàn thành
trong tháng 4/2019. Đại hội
MTTQ cấp huyện diễn ra từ tháng
3/2019 và hoàn thành trong tháng
5/2019. Đại hội Đại biểu MTTQ
tỉnh diễn ra hồi tháng 7/2019.

Sau đại hội, vấn đề nhân sự
của MTTQ ở các cấp có nhiều
biến động về số lượng, cơ cấu,
thành phần. Ví như cấp cơ sở là
7.271 ủy viên, trong đó nữ tham
gia Ủy ban MTTQ khoá mới
chiếm gần 31%; tỷ lệ người ngoài
Đảng chiếm trên 24%; có 44 xã
Chủ tịch MTTQ khoá mới là
thường vụ cấp uỷ. MTTQ cấp
huyện đã lựa chọn ra 616 ủy viên;
trong đó, tỷ lệ người ngoài Đảng
chiếm 25,16%; tỷ lệ nữ tham gia
Ủy ban MTTQ khóa mới chiếm
35,38%.

Vì vậy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã
quan tâm phối hợp tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội
ngũ làm công tác mặt trận các
cấp. Theo thống kê, trong năm
2019, Ủy ban MTTQ các cấp đã
tổ chức được hàng trăm cuộc
tuyên truyền, tổ chức trên 30 lớp
tập huấn, thu hút gần 3.000 lượt
học viên tham dự. Trong đó, riêng
cấp tỉnh triệu tập các đại biểu
tham dự hội nghị trực tuyến do
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam tổ chức; tổ chức được 3 hội
nghị tập huấn nghiệp vụ, với tổng
số hơn 800 người tham dự.

Công tác tập huấn tập trung
vào nhiều chuyên đề khác nhau,
giúp đội ngũ cán bộ MTTQ, nhất

là cán bộ mới tiếp cận với công
việc nhanh hơn. Ông Nguyễn Văn
Bắc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã
Vạn Linh, huyện Chi Lăng chia
sẻ: Tôi từng là Bí thư Đoàn Thanh
niên xã nhiều năm liền và mới
được cử làm Chủ tịch Ủy ban
MTTQ xã nên còn nhiều bỡ ngỡ.
Được tham dự các lớp bồi dưỡng
kiến thức do cấp trên tổ chức,
cộng với tinh thần tự học hỏi, tôi
thấy tự tin và sớm hòa nhập với
công việc…

Phát huy những kết
quả đạt được

Từ những kết quả đạt được
trong nhiệm kỳ trước, sau đại hội,
MTTQ các cấp khẩn trương bắt
tay vào quán triệt thực hiện nghị
quyết đại hội và triển khai các
chương trình phối hợp và thống
nhất hành động. Trong đó, trọng
tâm là đổi mới nội dung, phướng
thức hoạt động, hướng mạnh về
cơ sở; vận động, tập hợp các tầng
lớp nhân dân hưởng ứng các cuộc
vận động, các phong trào thi đua
yêu nước…

Cụ thể, thực hiện Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn

minh”, MTTQ các cấp đã vận
động nhân dân hiến hơn 271.000
m² đất, đóng góp hàng trăm nghìn
ngày công để làm đường giao
thông và các công trình công
cộng. Qua đây, giúp 13 xã trong
toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành
các tiêu chí trong xây dựng nông
thôn mới theo kế hoạch.

Thêm vào đó, các chương
trình vì người nghèo, vì an sinh
xã hội, công tác cứu trợ đột xuất
cũng được MTTQ quan tâm vận
động nguồn lực thực hiện. Trong
năm 2019, Quỹ “Vì người
nghèo” toàn tỉnh vận động được

hơn 12,7 tỷ đồng, từ nguồn quỹ
này đã hỗ trợ hàng trăm gia đình
xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn
kết, hỗ trợ hộ nghèo sản xuất,
khám chữa bệnh, học sinh nghèo
vượt khó. Qua Quỹ “Cứu trợ”,
MTTQ các cấp đã động viên,
thăm hỏi 4 hộ gia đình có người
bị nạn bởi thiên tai, hỏa hoạn; hỗ
trợ 6 gia đình bị sập nhà do mưa
lũ; tặng gần 2.900 chiếc chăn ấm
cho bà con có hoàn cảnh khó
khăn…

Các hoạt động trên đã góp
phần củng cố, tăng cường khối
đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa
bàn, nhân dân tích cực phát triển
kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh
trật tự… Nhờ vậy, năm 2019 có
trên 78,7% số hộ dân trên địa bàn
đạt danh hiệu “Gia đình văn
hóa”, tăng 3,64% so với năm
2018.

Ông Nông Lương Chấn, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết:
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều
sự kiện quan trọng của đất nước,
đặc biệt là năm tổ chức đại hội
Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020
– 2025, do vậy Ủy ban MTTQ
tỉnh sẽ tập trung triển khai các
nhiệm vụ trọng tâm như: nâng
cao hiệu quả công tác tuyên
truyền, vận động, tập hợp các
tầng lớp nhân dân, củng cố và
phát huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các
cuộc vận động, các phong trào thi
đua yêu nước; phát huy dân chủ,
đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của nhân
dân; giám sát và phản biện xã
hội, tham gia xây dựng Đảng,
chính quyền trong sạch, vững
mạnh…

Bài, ảnh: ĐINH HƯƠNG

Toàn tỉnh hiện có hơn
656.000 người DTTS
sinh sống ở 1.850 thôn
bản, khu phố, trong đó

có hơn 1.125 thôn đặc biệt khó
khăn.

Xác định việc thực hiện tốt
các chính sách dân tộc sẽ góp
phần đẩy nhanh phát triển kinh tế
- xã hội, ổn định an ninh chính trị,
làm thay đổi căn bản diện mạo
vùng đồng bào DTTS, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh đã từng bước cụ thể
hóa và vận dụng tốt các chính
sách dân tộc của Đảng, Nhà nước
vào thực tiễn của địa phương; đặc
biệt là chính sách đối với đồng
bào DTTS ở các thôn, xã đặc biệt
khó khăn, khu vực biên giới như:
chương trình 135, giảm nghèo, đề
án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước
sinh hoạt, hỗ trợ phát triển sản
xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề...
Qua đó giúp đồng bào DTTS ở
các thôn bản đặc biệt khó khăn,
khu vực biên giới thay đổi nhận
thức, vươn lên thoát nghèo, nâng
cao đời sống.

Bà Sầm Thị Vui, Bí thư Đảng
ủy xã Đình Lập, huyện Đình Lập
cho biết: Xã Đình Lập hiện có
7/17 thôn đặc biệt khó khăn, có
thôn cách trung tâm xã hơn 20
km. Do đó, xã đã tập trung huy
động, phân bổ các nguồn vốn để
hỗ trợ người dân thoát nghèo.
Trong năm 2019, xã đã hỗ trợ cây

giống, con giống và phân bón cho
các hộ gia đình với tổng kinh phí
hơn 2,1 tỷ đồng. Đồng thời thực
hiện tốt phong trào thi đua xây
dựng nông thôn mới để góp phần
cải thiện, nâng cao đời sống
người dân.

Không riêng Đình Lập, người
dân sinh sống ở thôn, xã vùng ba,
đặc biệt khó khăn trên địa bàn các
huyện đều được thụ hưởng các
chính sách dân tộc. Ông Đổng
Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND
huyện Văn Quan cho biết: Huyện
Văn Quan có 18 xã vùng III và 18
thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã
vùng II với hơn 98% dân số là
đồng bào DTTS. Vì thế, Huyện
ủy, HĐND, UBND huyện đã tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động
các nguồn lực hỗ trợ giúp dân
thoát nghèo (bình quân mỗi năm
giảm 3% hộ nghèo). Từ đó, người
dân ở các thôn vùng ba có thêm
niềm tin, tích cực lao động sản

xuất, vươn lên thoát nghèo, nâng
cao đời sống.

Theo thống kê của Ban Dân
tộc tỉnh, từ năm 2014 đến nay,
tỉnh đã huy động được khoảng
1.633 tỷ đồng đầu tư trực tiếp cho
các chương trình chính sách dân
tộc vùng khó khăn, biên giới, an
toàn khu với nhiều mô hình phù
hợp điều kiện thực tiễn địa
phương. Trong đó có hơn 300 tỷ
đồng từ dự án hỗ trợ phát triển sản
xuất theo chương trình 135 với
hơn 258.680 hộ thụ hưởng.

Từ nguồn vốn hỗ trợ này, hàng
nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo là
đồng bào DTTS có thêm vốn và
được trang bị kiến thức để phát
triển kinh tế. Nhiều mô hình trồng
trọt, chăn nuôi của bà con đã được
hình thành, phát triển như mô
hình nuôi gà, dê, trâu, bò, ong
mật; các mô hình phát triển vùng
trồng rau an toàn; mô hình trồng
cây ăn quả như na, hồng, bưởi...

mang lại nguồn thu nhập ổn định
cho nhiều hộ dân.

Là hộ nghèo sinh sống ở xã
vùng ba của huyện Văn Quan, hộ
anh Hứa Văn Chung, ở thôn Khun
Pầu, xã Song Giang được hỗ trợ
cây giống, con giống và phân bón
từ các chính sách. Với đồng vốn
tích lũy được từ trồng trọt chăn
nuôi, năm 2012, anh Chung đã
mua 70 cây hồng vành khuyên về
trồng thử nghiệm. Sau 4 năm vừa
trồng vừa nghiên cứu, bước đầu
anh thu hoạch được hơn 40 triệu
đồng và trồng thêm 1.000 cây
hồng. Đến năm 2019, vườn hồng
của anh đã cho thu nhập ổn định,
giúp gia đình thoát nghèo và trở
thành mô hình điểm của thôn,
được nhân rộng với 8 hộ gia đình
tham gia trồng hồng trên diện tích
gần 20 ha.

Ngoài anh Chung còn có rất
nhiều điển hình khác, như: mô
hình xưởng sản xuất gừng, nghệ

xuất khẩu của bà Hoàng Thị Thi,
dân tộc Nùng ở thôn Mu Cai Pha,
xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng
cho thu nhập trên 800 triệu
đồng/năm; mô hình trồng mận,
hồng, thông của ông Hoàng
Trọng Dũng thôn Sơn Hồng, xã
Gia Cát, huyện Cao Lộc cho thu
nhập trên 700 triệu đồng/năm;
mô hình kinh doanh tạp hóa,
trồng na, chăn nuôi dê và gà, vịt
của ông Hoàng Văn Luận ở Bản
Chặng, xã Hữu Lễ, huyện Văn
Quan với thu nhập 130 triệu
đồng/năm...

Ông Triệu Văn Lạng, Trưởng
Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Trong
thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh
tiếp tục tham mưu cho UBND
tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn, các huyện, thành phố tập
trung nguồn lực thực hiện hiệu
quả các chính sách dân tộc nhằm
tạo điều kiện để các hộ đồng bào
DTTS vùng khó khăn vươn lên
thoát nghèo, giúp địa phương
hoàn thành mục tiêu quốc gia về
giảm nghèo bền vững. Đồng thời,
đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
đồng bào DTTS tích cực, chủ
động thực hiện chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ
sở; xây dựng, củng cố khối đại
đoàn kết dân tộc; phát huy nội
lực, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

NGỌC HIẾU

Chính sách dân tộc mang no
ấm đến đồng bào vùng khó
LYng SUn là t]nh miyn núi, biên giei vei gtn 84% S~ng bào dân t�c thizu s} (DTTS).

Nhlng nWm gtn Sây, SVhc sm quan tâm c`a TXng và Nhà nVec, các ch` trVUng,
chính sách S}i vei S~ng bào DTTS trên S_a bàn t]nh SVhc trizn khai S~ng b�, hi|u
quX, thixt thmc góp phtn nâng cao Sfi s}ng vwt chst, tinh thtn cho ngVfi dân.
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NWm 2019 SVhc Sánh giá là m�t nWm vei nhiyu hoYt S�ng và nhlng Sizm nhsn
quan tr\ng trong công tác mrt trwn. Trong Só n�i bwt nhst là t� chic thành
công SYi h�i SYi bizu Mrt trwn T� qu}c (MTTQ) các csp, trizn khai hi|u quX các
chVUng trình ph}i hhp và hành S�ng, thz hi|n trên nhiyu phVUng di|n khác nhau.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh kéo băng khánh thành nhà văn hóa thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ (Văn Lãng)

MJt trNn TV quTc:

M�t nWm nhiyu Sizm nhsn
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Kiện toàn bộ máy
nhân sự và cơ sở vật chất

Trao đổi về công tác chuẩn bị
các điều kiện cho chương trình
GDPT mới, ông Trần Quốc Tuấn,
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) cho biết: Việc triển khai
chương trình GDPT mới phải
được thực hiện đồng bộ, đảm bảo
thiết thực, hiệu quả, phù hợp với
tình hình thực tế của địa phương.
Để sẵn sàng cho việc triển khai
chương trình GDPT mới, Sở
GD&ĐT đã tham mưu với UBND
tỉnh đầu tư cơ sở vật chất cho các
nhà trường, đặc biệt ưu tiên khối
lớp 1; đồng thời, chọn cử giáo viên
tham gia tập huấn về triển khai
chương trình GDPT mới và tổ
chức cho các trường đăng ký sách
giáo khoa và tài liệu phục vụ cho
dạy học theo chương trình mới.

Xác định đội ngũ giáo viên là
nhân tố quyết định sự thành công
của chương trình GDPT mới, Sở
GD&ĐT chủ động bố trí, sử dụng
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên hiện có; đồng thời,
tuyêhn dụng đủ số lượng, chất
lượng đội ngũ, nhất là giáo viên
các môn học mới. Hiện nay toàn
ngành có 20.220 cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên, tỷ lệ đạt
chuẩn trên 99%. Qua đánh giá, xếp
loại theo chuẩn cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên, năm học
2018 – 2019 có 96,75% cán bộ
quản lý xếp loại khá trở lên, trong
đó có 14,87% xếp loại xuất sắc;
đối với giáo viên: 24,84% giáo
viên xếp loại tốt, 68,09% giáo viên
xếp loại khá, 6,70% giáo viên xếp
loại đạt. Theo Sở GD&ĐT, đội
ngũ này cơ bản đảm bảo về chất
lượng, đáp ứng được yêu cầu đổi
mới và phát triển giáo dục trong
giai đoạn hiện nay.

Cùng với việc nâng cao chất
lượng đội ngũ, năm 2019 ngành
GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề
án đã được phê duyệt; tăng cường
các nguồn lực đầu tư cho giáo dục,
kiên cố hóa trường lớp và xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Trong năm 2019 có 449 phòng
học, 213 phòng chức năng được
đưa vào sử dụng. Ngoài ra, ngành

GD&ĐT còn đẩy mạnh công tác tổ
chức, sắp xếp lại mạng lưới
trường, lớp học (năm 2019 có 18
cặp trường được sáp nhập), nhờ đó
đến nay mạng lưới cơ sở giáo dục
tương đối ổn định, cơ bản đáp ứng
yêu cầu dạy và học. Toàn tỉnh hiện
có 694 đơn vị, trường học trong đó
có 235 trường mầm non; 194
trường tiểu học; 68 trường tiểu học
và trung học cơ sở; 155 trường
trung học cơ sở; 27 trường trung
học phổ thông... Trong đó có 207
trường đạt trường chuẩn quốc gia.

Tích cực chuẩn bị các
điều kiện cho chương
trình mới cấp tiểu học

Là cấp học đầu tiên triển khai
chương GDPT mới, cấp tiểu học
đang từng bước hoàn thiện cơ sở
vật chất, nhất là với lớp 1. Hiện
toàn tỉnh có tổng số 261 trường có
lớp tiểu học với 646 điểm trường.
Trong đó, số trường tiểu học vùng
I là 46 trường, vùng II là 72 trường
và vùng III là 143 trường. Có 75

trường đạt trường chuẩn quốc gia,
trong đó, có 4 trường tiểu học đạt
chuẩn quốc gia mức độ 2. Số
phòng học kiên cố là hơn 2.100
phòng. Đến nay, 100% số huyện
đều được công nhận đạt chuẩn phổ
cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Căn cứ vào lộ trình của Bộ
GD&ÐT, chỉ đạo của UBND tỉnh,
Sở GD&ÐT với chức năng là cơ
quan thường trực Ban Chỉ đạo đổi
mới chương trình, sách giáo khoa
GDPT tỉnh đã chủ động, tích cực
trong công tác tham mưu cho
UBND tỉnh về triển khai, thực
hiện chương trình GDPT mới đảm
bảo bám sát thực tiễn. Theo đó
trong năm học 2019 – 2020 Sở
GD&ĐT tỉnh chỉ đạo 100%
trường tiểu học thực hiện dạy học
trên 5 buổi/tuần, tăng số trường
học 2 buổi/ngày. Hiện có 259
trường/261 trường tiểu học với
3.098/3.278 lớp và 64.898/67.952
học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày,
tỷ lệ học sinh được học hai
buổi/ngày đạt 95,5%.

Ở các huyện, thành phố,
phòng GD&ĐT cũng tích cực
chuẩn bị các điều kiện cho việc
triển khai chương trình GDPT
mới. Bà Lành Thị Huệ, Trưởng
Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan
cho biết: Để chuẩn bị tốt cho việc
triển khai chương trình GDPT
mới, phòng đã cử giáo viên tham
gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn
về đổi mới chương trình, sách
giáo khoa GDPT mới do Sở
GD&ĐT tổ chức. Ðến nay, 100%
cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu
học đều được bồi dưỡng về đổi
mới phương pháp dạy học, kiểm
tra đánh giá theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh.
Ngoài ra, tất cả các yếu tố về cơ
sở vật chất, công tác cán bộ…
đều được phòng thực hiện theo
đúng lộ trình đổi mới GDPT.

Đối với các nhà trường, nhất
là các trường tiểu học cũng chủ
động triển khai các điều kiện thực
hiện chương trình GDPT mới. Cô
Ngô Thu Hà, Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Hoàng Văn
Thụ, thành phố Lạng Sơn chia sẻ:
Là trường học ở địa bàn thành
phố, cơ sở vật chất nhà trường
được đầu tư xây dựng có đầy đủ
các phòng chức năng và trang
thiết bị, nên thời gian này nhà
trường chú trọng hơn đến việc rà
soát đội ngũ giáo viên, cử giáo
viên tham gia tập huấn về thay
sách giáo khoa và bổ sung các
trang thiết bị cần thiết cho
chương trình GDPT mới.

Nhân tố quyết định thành
công của chương trình là đội ngũ
giáo viên. Toàn tỉnh có tổng số
gần 5.000 giáo viên cấp tiểu học,
số giáo viên đạt chuẩn đào tạo và
trên chuẩn đạt 100% (trong đó
đại học là 47,1%). Để đội ngũ
này đáp ứng yêu cầu công tác
GDPT mới, Sở GD&ĐT đã tổ
chức tập huấn theo hình thức tập
trung đối với cán bộ quản lý, giáo
viên về đổi mới chương trình,
sách giáo khoa cụ thể: tập huấn
kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo
dục nhà trường, kế hoạch giáo
dục môn học cho 100% các
trường trung học cơ sở, trung học
phổ thông trên địa bàn tỉnh (745
học viên); tập huấn dạy học tiếng
Anh theo tài liệu mới cấp tiểu học
(312 học viên); tập huấn tin học
cấp tiểu học (88 học viên); tập
huấn, bồi dưỡng quản trị trường
học cho hiệu trưởng trường tiểu
học (296 học viên); tập huấn dạy
học âm nhạc và hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp (110 học
viên)…

Bài, ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngành giáo d@c và 5ào t9o t<nh

Tích cmc chuun b_ chVUng trình
giáo dbc ph� thông mei

ChVUng trình giáo dbc ph� thông (GDPT) mei sZ SVhc thmc hi|n g bwc tizu h\c S}i lep 1 tj nWm h\c 2020
— 2021, bgi vwy ngành giáo dbc và Sào tYo t]nh Sang tích cmc chuun b_ các Siyu ki|n cho vi|c trizn khai
chVUng trình này.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học – THCS xã Công Sơn, huyện Cao Lộc
trong ngày khai giảng năm học mới 2019 – 2020

Lộ trình thực hiện
Chương trình GDPT mới được Bộ GD&ĐT xây dựng gồm 2 giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 - 9) và giai

đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 - 12). Trong giai đoạn giáo dục cơ bản, chương trình thực hiện lồng ghép
những nội dung liên quan của một số môn học trong chương trình hiện hành để tạo thành môn học tích hợp, thực hiện tinh
giản, tránh chồng chéo nội dung giáo dục, giảm hợp lý số môn học; đồng thời, thiết kế một số môn học theo các chủ đề,
tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn những chủ đề phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân.

Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, bên cạnh một số môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh
được lựa chọn những môn học và chuyên đề học tập phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình.
So với chương trình giáo dục hiện hành, Chương trình GDPT mới có kế thừa, giảm tải và có nhiều đổi mới, giúp học sinh
hình thành, phát triển những phẩm chất, năng lực mà xã hội kỳ vọng.

Chương trình GDPT mới áp dụng theo lộ trình: năm học 2020 - 2021 áp dụng cho lớp 1; năm học 2021 - 2022 áp dụng
cho lớp 2, 6; năm học 2022-2023 áp dụng cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 – 2024 áp dụng cho lớp 4, lớp 8 và
lớp 11; năm học 2024-2025 áp dụng cho lớp 5, lớp 9 và lớp 12.



Thực hiện nhiệm vụ được
giao, trong năm 2019,
ngành y tế tiếp tục chỉ
đạo nâng cao chất lượng

hoạt động của y tế cơ sở bằng việc
phân nhóm chức năng nhiệm vụ
của 226 trạm y tế xã trong việc
tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ,
vệ sinh môi trường, phòng chống
dịch bệnh, khám chữa bệnh ban
đầu cho nhân dân. Để nhân dân
được tiếp cận với dịch vụ y tế gần
nhất, ngành đã đầu tư, chuyển
giao kỹ thuật chạy thận nhân tạo
cho 5 trung tâm y tế (TTYT)
tuyến huyện là: Lộc Bình, Tràng
Định, Chi Lăng, Văn Quan, Cao
Lộc, nâng tổng số cơ sở chạy thận
nhân tạo trên địa bàn tỉnh lên 8
đơn vị với 71 máy chạy thận nhân
tạo. Ngành y tế tiếp tục duy trì
hiệu quả công tác quản lý bệnh
nhân huyết áp và đái tháo đường
tại trạm y tế xã với 207/226 xã
quản lý điều trị tăng huyết áp,
158/226 xã quản lý điều trị bệnh
đái tháo đường. Bên cạnh đó,
ngành tăng cường đẩy mạnh việc
xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí (BTC)
quốc gia về y tế gắn với việc hoàn
thành tiêu chí y tế trong chương
trình xây dựng nông thôn mới. Kết
quả, năm 2019, có 30 xã đạt BTC,
nâng tổng số xã, phường, thị trấn
đạt BTC lên 144/226 (đạt tỷ lệ
63,7%); 97% chất thải y tế được
xử lý; đạt tỷ lệ 10,8 bác sỹ và 30,3
giường bệnh/vạn dân; 94% người
dân tham gia bảo hiểm y tế.

Với phương châm “phòng
bệnh hơn chữa bệnh”, ngành y tế
thường xuyên chỉ đạo triển khai
thực hiện đồng bộ các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh. Công tác
giám sát và phòng chống dịch
bệnh thường xuyên được quan
tâm, giám sát dịch chặt chẽ, báo
dịch theo quy định. Tình hình các
bệnh truyền nhiễm được kiểm soát
tốt, mạng lưới phòng, chống dịch
trong toàn ngành ổn định, luôn sẵn
sàng và đảm bảo đủ cơ số thuốc,
vật tư, hóa chất cho phòng chống
dịch. Năm 2019, không có dịch
bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa
bàn, không phát sinh bệnh dịch
mới, không có bệnh nhân tử vong
do mắc bệnh truyền nhiễm.

Việc thực hiện các chương
trình y tế quốc gia đều đạt và vượt
kế hoạch đề ra, hoạt động quân
dân y kết hợp đã phát huy hiệu
quả thiết thực trong chăm sóc sức
khỏe cho nhân dân các xã vùng
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó
khăn. Công tác phòng chống
HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực
phẩm (ATVSTP), dân số - kế
hoạch hoá gia đình và sức khỏe
sinh sản được triển khai thực hiện
đồng bộ.

Song song với công tác phòng
chống dịch bệnh, ngành y tế đã tập
trung nguồn lực để thực hiện hiệu
quả các hoạt động khám, chữa
bệnh, đảm bảo chăm sóc sức khoẻ
nhân dân. Ngày 25/9/2019, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh (cơ sở mới) đã
bắt đầu thực hiện khám chữa bệnh
và thu dung bệnh nhân, từng bước
khai thác công năng xây dựng,
đáp ứng mong mỏi của nhân dân
trên địa bàn. Hiện nay, 100% đơn

vị khám, chữa bệnh công lập
thường trực cấp cứu 24/24 giờ,
tiếp nhận và điều trị bệnh nhân kịp
thời, không để xảy ra sai sót về
chuyên môn. Các bệnh viện tiếp
tục quan tâm thực hiện tốt chuyên
môn và nâng cao tinh thần thái độ
phục vụ người bệnh, xây dựng
bệnh viện xanh – sạch – đẹp, quan
tâm triển khai thực hiện các kỹ
thuật theo phân tuyến và nhiều kỹ
thuật vượt tuyến, bình quân việc

thực hiện kỹ thuật chuyên môn
theo phân tuyến của Bộ Y tế đạt
75%. Tính đến hết tháng 11/2019,
tổng số lượt khám bệnh cả 3 tuyến
được 1.341.545 lượt người, đạt
92,9% kế hoạch năm; điều trị nội
trú 117.128 lượt bệnh nhân, đạt
101% kế hoạch năm; điều trị
ngoại trú 122.924 lượt bệnh nhân,
đạt 185% kế hoạch năm.

Với mục tiêu cơ bản là tiếp tục
xây dựng hệ thống y tế từng bước

hoàn chỉnh và đồng bộ từ tuyến
tỉnh đến tuyến xã, phường, thị trấn
theo hướng công bằng, hiệu quả,
ngành y tế đã xây dựng nhiều giải
pháp để thực hiện thành công việc
sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm
chất lượng, chuyên nghiệp và hiệu
quả như: sáp nhập 11 trung tâm
dân số - kế hoạch hoá gia đình vào
TTYT các huyện trên địa bàn; giải
thể 23/25 phòng khám đa khoa
khu vực hoạt động kém hiệu quả.

Ngành cũng đề ra nhiều giải pháp
để phát triển y học dân tộc kết hợp
với y học hiện đại trong công tác
khám, chữa bệnh, từng bước đáp
ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe
ngày càng cao của người dân.
Cùng với đó, công tác xã hội hóa
trong lĩnh vực y tế được triển khai
mạnh mẽ, toàn diện, 14 bệnh viện
(4 bệnh viện tuyến tỉnh, 10 bệnh
viện tuyến huyện) thực hiện đề án
tự chủ. Tính đến hết năm 2019,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện
tự chủ 120% kinh phí chi thường
xuyên, 13 bệnh viện còn lại đã
thực hiện đạt từ 80 đến 90% so
với mục tiêu kế hoạch đề án.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám
đốc Sở Y tế cho biết: Khắc phục
những tồn tại, hạn chế cũng như
phát huy những thành công trong
năm 2019, trên cơ sở định hướng
của ngành, bộ và của tỉnh, năm
2020, ngành y tế sẽ tập trung thực
hiện nhiều giải pháp để nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh cho
nhân dân. Trong đó tập trung phát
triển hệ thống y tế, hoàn chỉnh mô
hình tổ chức đảm bảo chất lượng,
chuyên nghiệp và hiệu quả; củng
cố mạng lưới y tế cơ sở và nâng
cao hiệu quả mạng lưới y tế dự
phòng. Ngành y tế tăng cường
kiểm tra, giám sát việc thực hiện
đề án tự chủ tại các đơn vị đảm
bảo thực hiện hiệu quả; đẩy mạnh
việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động quản lý khám
bệnh và chữa bệnh; tăng cường xã
hội hóa trong lĩnh vực y tế.

Với những thành tựu nổi bật
của năm qua cùng với những giải
pháp đúng đắn, đồng bộ và sự
đoàn kết phấn đấu trong toàn
ngành, tin rằng, trong những năm
tiếp theo, ngành y tế sẽ tiếp tục
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, làm tốt công tác bảo vệ và
chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bài, ảnh: TRIỆU THÀNH

Vei nhi|m vb chWm sóc và bXo v| sic kh[e nhân dân, nWm 2019 SVhc Sánh giá
là nWm có nhiyu khgi snc c`a ngành y tx LYng SUn trong vi|c kizm soát, phòng
ch}ng d_ch b|nh, nâng cao chst lVhng khám chla b|nh, S�i mei phong cách, thái
S� phbc vb, Sáp ing sm hài lòng c`a ngVfi b|nh.

Ngành y tO

M�t nWm nhiyu n� lmc
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Cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục tại bệnh viện

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Quan chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân



Ông Lâm Việt Hùng,
Chánh Văn phòng Ban
ATGT tỉnh cho biết:
Năm 2019 với chủ đề

“ATGT cho hành khách và người
đi mô tô, xe máy”, ngay từ đầu
năm, các cấp, ngành, lực lượng
chức năng trong tỉnh đã chú trọng
triển khai tuyên truyền pháp luật
về ATGT đến các tầng lớp người
dân. Đặc biệt, Ban ATGT tỉnh đã
chỉ đạo ban ATGT các huyện,
thành phố, các đơn vị thành viên
phối hợp cùng các đơn vị vận tải
hành khách, chủ các bến xe tập
trung tuyên truyền đến chủ xe, lái
xe và hành khách những quy định
của Luật Giao thông đường bộ,
quy định về vận tải. Đồng thời,
Ban ATGT tỉnh cũng ban hành kế
hoạch, công văn phối hợp cùng
các đơn vị, nhà trường tổ chức
tuyên truyền bằng nhiều hình thức
như sân khấu hóa, ngoại khóa...

Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến
nay, các đơn vị đã tổ chức được
trên 60 cuộc diễu hành với trên

1.650 người tham gia, phối hợp
dán panô tuyên truyền với chủ đề
không điều khiển phương tiện khi
đã sử dụng rượu, bia tại nhiều nhà
hàng, khách sạn kinh doanh dịch
vụ ăn uống trên địa bàn thành phố
Lạng Sơn; tổ chức cho gần 1.000
lái xe, chủ xe khách ký cam kết
chấp hành bảo đảm trật tự ATGT;
phát trên 10.000 tờ rơi, cẩm nang
tuyên truyền về trật tự ATGT, nồng
độ cồn... phối hợp phát hành 22
tiểu phẩm truyền thanh chương
trình tuyên truyền ATGT đến
phòng văn hóa và thông tin các
huyện, thành phố, các đài truyền
thanh cấp xã để triển khai tuyên
truyền đến người dân; tuyên
truyền trực tiếp đến trên 29.400
lượt người nghe...

Là lực lượng nòng cốt trong
công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý
các vi phạm về trật tự ATGT,
Phòng Cảnh sát giao thông
(CSGT) Công an tỉnh cũng luôn
chú trọng và đổi mới công tác
tuyên truyền pháp luật về ATGT.

Đại úy Dương Hoàng Anh, Phó
Đội trưởng Đội tuyên truyền và xử
lý, Phòng CSGT cho biết: Ngay từ
đầu năm, đội đã chủ động tham
mưu cho lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo
Công an tỉnh chỉ đạo các đội, trạm
tăng cường tuyên truyền Luật Giao
thông đường bộ bằng nhiều hình
thức, cụ thể như: Trong năm 2019,
đơn vị đã gửi 4 tin nhắn qua nhà
mạng Viettel với các nội dung
trong Luật Giao thông đường bộ
đến 200 nghìn lượt chủ phương
tiện sử dụng xe ôtô, môtô; phối
hợp cùng các nhà trường tổ chức
cho gần 5 nghìn phụ huynh, học
sinh trên địa bàn tỉnh ký cam kết
chấp hành Luật Giao thông đường
bộ; phối hợp với Rạp chiếu phim
Đông Kinh và các đội chiếu phim
lưu động thực hiện chiếu được gần
1.700 buổi chiếu phim khoa giáo
về ATGT tại các địa bàn vùng sâu,
vùng xa trong tỉnh...thu hút hàng
chục nghìn lượt người dân đến
xem.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT

Công an các huyện, thành phố tiếp
tục đổi mới các hình thức tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về bảo đảm ATGT, vận động
nhân dân thực hiện nghiêm túc
quy định của pháp luật về bảo đảm
trật tự ATGT. Cụ thể, các đơn vị đã
xây dựng được 23 phóng sự, tổ
chức được 75 buổi tuyên truyền
trực tiếp kết hợp sân khấu hóa phổ
biến pháp luật về trật tự ATGT cho
gần 60 nghìn cán bộ, giáo viên,
học sinh và nhân dân.

Trong công tác tuần tra, kiểm
soát, cùng với kiên quyết xử lý
nghiêm với các trường hợp cố tình
vi phạm, cán bộ, chiến sỹ CSGT
còn chú trọng tuyên truyền, giáo
dục, nhắc nhở người vi phạm.

Khi tham gia giao thông trên
tuyến quốc lộ 1B, anh Lê Trung
Hiếu, người dân ở xã Mai Pha,
thành phố Lạng Sơn bị CSGT
dừng phương tiện để kiểm tra. Anh
Hiếu cho biết: Khi lực lượng
CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra,
vì lỗi quên mang theo giấy chứng

nhận đăng ký xe, tôi đã được lực
lượng CSGT tuyên truyền, nhắc
nhở về các quy định của pháp luật
đối với người điều khiển phương
tiện khi tham gia giao thông. Qua
sự việc này, tôi sẽ thường xuyên
nhắc nhở người thân trong gia đình
luôn chấp hành tốt pháp luật khi
tham gia giao thông nhằm tránh
những điều đáng tiếc xảy ra....

Theo báo cáo của Ban ATGT
tỉnh, tính đến hết tháng 11/2019,
trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ tai
nạn giao thông đường bộ, so với
cùng kỳ năm 2018 giảm 2 vụ, 2
người chết, 2 người bị thương. Kết
quả ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn
giao thông có đóng góp không nhỏ
của các cấp, các ngành trong công
tác tuyên truyền pháp luật về
ATGT.

Bài, ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Bám sát ch` Sy c`a nWm An toàn giao thông 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và ngVfi Si mô tô,
xe máy”, các csp, các ngành trong t]nh Sã Suy mYnh tuyên truyyn pháp luwt vy trwt tm an toàn giao thông
(ATGT) vei nhiyu hình thic nhom nâng cáo ý thic chsp hành pháp luwt c`a ngVfi dân khi tham gia giao thông.

Cán bộ phòng CSGT Công an
tỉnh kiểm tra nồng độ cồn lái xe
khách trên tuyến quốc lộ 1A
đoạn qua địa bàn huyện Cao Lộc

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật
về an toàn giao thông
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Diễn tập KVPT tỉnh
diễn ra từ ngày 15 đến
ngày 17/11/2019, với
đề mục “chuyển lực

lượng vũ trang tỉnh vào các trạng
thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển
địa phương vào trạng thái quốc
phòng, tổ chức chuẩn bị và thực
hành tác chiến, bảo vệ vững chắc
KVPT tỉnh”. Đây là nhiệm vụ
chính trị trọng tâm, nhằm nâng
cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy,
hiệu quả quản lý, điều hành của
chính quyền về quốc phòng, an
ninh (QPAN); phát huy vai trò
tham mưu, phối hợp của lực
lượng vũ trang (LLVT) và các
cấp, các ngành trong xây dựng và
tác chiến phòng thủ. Qua đó,
kiểm tra trình độ huấn luyện, khả
năng hoàn thành nhiệm vụ của
LLVT, đặc biệt là kỹ năng xử lý,
giải quyết các tình huống về
QPAN khi có chiến tranh xảy ra.

Để thực hiện tốt cơ chế lãnh
đạo của Đảng đối với nhiệm vụ và
hoạt động của KVPT theo tinh
thần Nghị quyết số 28-NQ/TW
của Bộ Chính trị khóa X, nét nổi
bật trong diễn tập KVPT tỉnh năm
2019 là đã huy động các thành
phần tham gia diễn tập với quy
mô lớn, gồm các sở, ban, ngành,
đoàn thể của tỉnh cùng một số địa
phương và LLVT tỉnh. Do vậy,
khi vận hành cơ chế đã giúp đội
ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức,
viên chức nắm bắt, hiểu rõ hơn
việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách
trong tác chiến KVPT.

Điểm nhấn đầu tiên của cuộc
diễn tập năm 2019 là thực binh xử
lý tình huống A2, trong đó tập
trung vào các giải pháp xử trí tình
huống gây rối trật tự, kích động
biểu tình, bạo loạn, đánh bắt, giải

cứu con tin. Đối với nội dung này,
công an là lực lượng nòng cốt
phối hợp với các lực lượng chức
năng thực hiện. Ngay trong tình
huống xử trí tình huống người
dân bị các phần tử xấu kích động,
tụ tập đông người biểu tình, bạo
loạn, tấn công lực lượng thi hành
công vụ, đốt phá trụ sở chính
quyền, các cán bộ của các cơ quan
như: Cựu Chiến binh, Hội Phụ
nữ, Đoàn thanh niên... đã có mặt
tuyên truyền, vận động người dân
không nghe theo sự kích động của

các đối tượng xấu, không để các
thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng
để chống phá chính quyền, góp
phần làm thất bại âm mưu “diễn
biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của
các thế lực thù địch.

Một trong những điểm nổi bật
nữa là đã xây dựng các khu vực
diễn tập quy mô, bài bản, đặc
biệt, tỉnh đã triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong diễn
tập, bảo đảm các nội dung vận
hành cơ chế rõ ràng. Nhờ đó, tất
cả các khu vực diễn tập đều được

kết nối với nhau để theo dõi, chỉ
đạo đảm bảo diễn tập bí mật, hiệu
quả, đây được xem là một tình
huống luyện tập tác chiến phòng
thủ, ứng phó với phương thức tấn
công của các thế lực thù địch
trong lĩnh vực thông tin - truyền
thông. Nhất là vấn đề đảm bảo an
toàn, an ninh thông tin mạng, hạ
tầng viễn thông, hệ thống truyền
thanh - truyền hình đang là vấn đề
cần đặt ra trong bối cảnh hiện nay.

Điểm mấu chốt cho thành
công của cuộc diễn tập là công

tác phối hợp hiệp đồng, trong đó
sự phối hợp giữa lực lượng quân
đội, công an và biên phòng.
Trong diễn tập, các đơn vị đã
phối hợp chặt chẽ ngay từ việc
xác định những nội dung diễn tập
thể hiện chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại của LLVT.
Trước tình huống đặt ra là địch
tấn công bằng hỏa lực đường
không vào thành phố Lạng Sơn,
các phương án phòng, tránh, đánh
trả địch tiến công hỏa lực, bảo vệ
thành phố đã nhanh chóng được
thiết lập để bảo vệ thành phố. Giai
đoạn thực hành tác chiến phòng
thủ, các lực lượng đã tiến hành
thực binh bắn đạn thật, đánh địch
đổ bộ đường không đảm bảo đúng
chiến thuật và mục đích, yêu cầu
đề ra.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư
Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định:
Qua diễn tập KVPT tỉnh năm
2019 đã rút ra nhiều kinh nghiệm,
có ý nghĩa quan trọng về lý luận
và thực tiễn trong thực hiện
nhiệm vụ QPAN. Thành công của
cuộc diễn tập được phản ánh trên
nhiều mặt, đặc biệt là việc vận
hành hiệu quả và phát huy tốt cơ
chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền
điều hành, các sở, ban, ngành,
đoàn thể làm tham mưu, LLVT
làm nòng cốt” trong quá trình
chuẩn bị cũng như trong diễn tập
tác chiến phòng thủ. Qua đó, tiềm
lực quốc phòng, quân sự trong
KVPT tiếp tục được nâng lên, thế
trận quốc phòng toàn dân gắn với
thế trận an ninh nhân dân ngày
càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: ĐÌNH QUANG

Lực lượng dự bị động viên tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

DiRn tNp khu vGc phòng th? t<nh 2019:

Nâng cao nWng lmc lãnh
SYo sqn sàng chixn Ssu
Nhlng nWm qua, thmc hi|n Ngh_ quyxt TYi h�i TXng toàn qu}c ltn thi XII, Ngh_

quyxt TYi h�i TXng b� t]nh ltn thi XVI, nhi|m kc 2015 — 2020, cùng vei vi|c
twp trung phát trizn kinh tx - xã h�i, xây dmng TXng, xây dmng h| th}ng chính
tr_ trong sYch vlng mYnh, t]nh LYng SUn Sã twp trung thmc hi|n t}t nhi|m vb
xây dmng khu vmc phòng th` (KVPT) t]nh theo ch` trVUng c`a TXng, Nhà nVec.



Đại hội Thể dục thể thao
(TDTT) toàn quốc lần
thứ VIII năm 2018,
đoàn VĐV tỉnh tham

dự và đạt thành tích vượt kế
hoạch, góp phần cải thiện thứ
hạng và xếp vào tốp trung bình
khá trong số 19 tỉnh khu vực miền
núi và Tây Nguyên. Đó là một
trong những điểm nhấn của
TTTTC trong thời gian qua.

Có thể nói, trong những năm
qua, công tác tổ chức đào tạo huấn
luyện nguồn VĐV còn gặp không
ít những bất cập như: thiếu huấn
luyện viên các bộ môn; chế độ
dinh dưỡng cho các VĐV chưa
thực sự đáp ứng được yêu cầu;
điều kiện tập luyện, nơi ăn nghỉ
của VĐV tập trung còn mang tính
chất tạm bợ. Vượt qua những khó
khăn thử thách, Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã

phát huy những ưu điểm của
TTTTC qua các năm, không
ngừng tìm kiếm nguồn VĐV tài
năng, VĐV có tâm huyết, mở
rộng huấn luyện thêm các môn
mới tham dự thi đấu các giải quốc
gia và khu vực.

Hiện nay, đơn vị có gần 100
VĐV tập trung và 50 VĐV bán
tập trung, hình thành 2 tuyến
VĐV. Tuyến I, VĐV thi đấu các
giải quốc gia; tuyến II, VĐV thi
đấu giải các lứa tuổi trẻ. Trong
huấn luyện, ngoài duy trì các môn
có thế mạnh truyền thống như:
wushu, karatedo, boxing, kick-
boxing, điền kinh… trung tâm
đưa thêm môn cử tạ và môn muay
(võ Thái) vào huấn luyện, tham
gia thi đấu tại các giải cấp quốc
gia.

Năm 2019, tỉnh đề ra chỉ tiêu
cử 20 đoàn VĐV tham dự các giải

đấu cấp toàn quốc và khu vực,
phấn đấu giành 40 - 46 huy
chương các loại. Đến hết tháng
11/2019, tỉnh đã chọn cử 18 đoàn
VĐV tham dự các giải đấu trong
khuôn khổ TTTTC (còn 2 giải tổ
chức vào cuối tháng 12). Kết quả,
các đoàn VĐV đoạt 67 huy
chương các loại, trong đó có 13
huy chương vàng, 18 huy chương
bạc và 37 huy chương đồng (tăng
10 huy chương so với cả năm
2018).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có
5 VĐV đạt danh hiệu kiện tướng,

12 VĐV đạt danh hiệu VĐV cấp I
(cấp quốc gia). Điểm nổi bật
trong TTTTC là có 2 VĐV môn
điền kinh và môn wushu nằm
trong đội tuyển quốc gia. Môn cử
tạ thanh thiếu niên toàn quốc,
VĐV Trần Thị Thuỳ Dương 16
tuổi thi đấu hạng cân 59 kg giành
3 huy chương vàng các nội dung:
cử giật 83 kg, cử đẩy 110 kg và
tổng cử 193 kg. Môn muay lần
đầu tiên tham gia thi đấu giải cúp
các câu lạc bộ muay toàn quốc,
VĐV Nông Thị Thọ thi đấu đối
kháng hạng cân 71 kg đã giành

được 1 huy chương đồng. Đối với
môn điền kinh các lứa tuổi trẻ
toàn quốc, VĐV Hà Thanh Thuỷ
giành được 1 huy chương vàng
nội dung nhảy xa, ngoài ra VĐV
này còn giành được 1 huy chương
bạc khu vực Đông Nam Á…

Đánh giá về TTTTC, ông
Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
cho biết: Năm 2019, TTTTC của
tỉnh không những giữ vững được
thành tích các môn võ thế mạnh
qua nhiều năm, mà còn phát triển
thêm một số môn mới mà Tổng
Cục TDTT tổ chức như môn: cử
tạ, điền kinh, muay. Một số VĐV
vinh dự tham gia đoàn VĐV quốc
gia tham dự các giải đấu khu vực
và giành được huy chương, qua
đó khẳng định hiệu quả của việc
thực hiện Đề án phát triển TTTTC
của tỉnh giai đoạn 2016 -2020.
Bước sang năm 2020, ngành văn
hóa, thể thao và du lịch tiếp tục
tham mưu cho UBND tỉnh, phối
hợp với các ngành phát hiện,
tuyển chọn và làm tốt công tác
huấn luyện để đưa thể thao thành
tích cao có bước tiến vượt bậc
hơn nữa.

Bài, ảnh: PHAN CẦU
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Dsu sn ngành vWn hóa thz thao
và du l_ch nWm 2019

Ông Nguyễn Phúc Hà,
Giám đốc Sở
VHTT&DL cho biết:
Với vai trò là cơ quan

thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức
các ngày kỷ niệm, các sự kiện
quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong
năm 2019 – 2020, Sở VHTTDL đã
tích cực chủ động tham mưu với
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp
chặt chẽ với các sở, ngành liên
quan và cơ quan trung ương tổ
chức thành công nhiều sự kiện lớn,
được các cấp, ngành và nhân dân
trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.
Tiêu biểu như các sự kiện: Lễ hội
hoa Đào lần thứ II; Tuần Văn Hóa,
Thể thao và du lịch lần thứ III; Lễ
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng
chí Hoàng Văn Thụ và Chương
trình Du lịch qua những miền di
sản Việt Bắc lần thứ XI... Đây là
những sự kiện văn hóa - chính trị
lớn của tỉnh trong năm 2019. Qua
đó góp phần quảng bá hình ảnh Xứ
Lạng trong mắt bạn bè, du khách
bốn phương.

Năm 2019 còn là một năm
nhiều dấu ấn khi Sở VHTTDL đã
tham mưu, xây dựng và trình các
cấp thông qua các đề án: Đề án
phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045; Đề án bảo tồn, tôn tạo và
phát huy giá trị hệ thống di tích
lịch sử - văn hóa và danh lam
thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035.

Những đề án này có ý nghĩa quan
trọng không chỉ đối với ngành
VHTTDL mà còn liên quan đến sự
phát triển kinh tế - xã hội của Lạng
Sơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, 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 di tích
được khảo sát, tiến hành như: di
tích đền Kỳ Cùng (thành phố Lạng
Sơn); di tích Nhà số 8 phố Kỳ Lừa
(phường Hoàng Văn Thụ, thành
phố Lạng Sơn); di tích Nhà lưu
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
(huyện Tràng Định), di tích Khu
lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ
(huyện Văn Lãng)... Nổi bật, di
sản hát Sli của người Nùng tỉnh
Lạng Sơn đã được công nhận là di
sản văn hóa phi vật thể cấp quốc
gia. Cùng với niềm vui lớn khi tỉnh
Lạng Sơn có 3 nghệ nhân được
phong tặng danh hiệu Nghệ nhân
nhân dân và 12 nghệ nhân được
phong tặng danh hiệu Nghệ nhân

ưu tú. Điều này đã khẳng định và
tôn vinh những giá trị văn hóa tiêu
biểu, độc đáo của tỉnh cũng như
những nỗ lực phát huy các giá trị
văn hóa của ngành VHTTDL
trong thời gian qua.

Đối với công tác xây dựng đời
sống văn hóa cơ sở và phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” tiếp tục nhận được
sự quan tâm của các cấp, ngành.
Năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh
có 85,14% hộ đăng ký gia đình đạt
chuẩn văn hóa; 78,81% làng, bản,
tổ dân phố đăng ký đạt tiêu chuẩn
văn hóa và 96% cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn
văn hóa. Năm 2019, thiết chế văn
hóa ở cơ sở cũng 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 trên 98%.

Đáng chú ý, năm 2019, nhiều
hoạt động thể thao quy mô quốc tế,
quốc gia và của tỉnh được ngành
triển khai, phối hợp tổ chức thành
công như: tham gia hội thi các tiết

mục thể thao dân tộc Trung Quốc
– ASEAN tại thành phố Quế Lâm,
Quảng Tây, Trung Quốc; tổ chức
giải vô địch và giải trẻ Cầu lông
tỉnh Lạng Sơn năm 2019; giải Cờ
vua, Cờ tướng, Bắn nỏ năm 2019;
phối hợp với Liên đoàn Quần vợt
Việt Nam tổ chức thành công giải
Quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam
(VTF Masters 500-2 Cúp Vi-
etravel năm 2019); phối hợp với
Liên đoàn Cầu lông tỉnh tổ chức
giải cầu lông các câu lạc bộ mở
rộng tranh Cúp 3 sao tỉnh Lạng
Sơn năm 2019.

Song song với đó, lĩnh vực du
lịch trên địa bàn tỉnh cũng có sự
chuyển biến tích cực. Đầu năm
2019, cổng thông tin du lịch và
ứng dụng du lịch thông minh trên
thiết bị di động tại Lạng Sơn được
khai trương là bước tiến quan
trọng trong việc phát triển du lịch
tỉnh trong thời đại 4.0. Ngoài ra,
hàng loạt chương trình quảng bá,
xúc tiến du lịch trong và ngoài
nước được ngành VHTTDL tham

gia, phối hợp tổ chức thành công
như: tham gia Hội nghị Hợp tác về
văn hoá - du lịch giữa các tỉnh
Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng,
Hà Giang (Việt Nam) và Quảng
Tây (Trung Quốc) tại thành phố
Nam Ninh, Quảng Tây, Trung
Quốc; đăng cai tổ chức chương
trình du lịch Qua những miền di
sản Việt Bắc… Đặc biệt, hàng loạt
dự án du lịch được khởi động. Nổi
bật, Khu du lịch Mẫu Sơn sẽ chính
thức xây dựng vào đầu năm 2020
đã mở ra nhiều triển vọng mới cho
sự bứt phá của ngành du lịch.

Nhờ những nỗ lực đó, du lịch
Lạng Sơn tiếp tục ghi dấu ấn bằng
nhiều kết quả tăng trưởng ấn
tượng. Cụ thể, năm 2019, toàn
tỉnh đón trên 2,9 triệu lượt khách,
tăng 5,1% so với năm 2018, trong
đó khách quốc tế đạt 452.000 lượt,
khách nội địa đạt 2,5 triệu lượt,
tổng thu du lịch ước đạt 1.226 tỷ
đồng, tăng 20 % với cùng kỳ năm
2018.

Hoạt động văn hóa, thể thao và
du lịch của Lạng Sơn những tháng
qua đã thực sự để lại nhiều dấu ấn
đậm nét trong dư luận xã hội. Các
tầng lớp nhân dân trong nước, bạn
bè quốc tế ngày càng biết đến và
hiểu sâu hơn về miền đất Xứ
Lạng.

Năm 2019 đã khép lại với
những lắng đọng sâu sắc, trong
niềm tự hào và ý thức gìn giữ,
phát huy các giá trị văn hóa của
nhân dân trên địa bàn, để mở ra
những khát vọng mới, thành quả
mới về sự đổi thay cho quê
hương…

Bài, ảnh: TUYẾT MAI

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ (thành phố Lạng Sơn) nằm trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Lạng Sơn năm 2019

NWm 2019 ghi nhwn
nhiyu dsu sn c`a ngành
vWn hóa, thz thao và du
l_ch (VHTT&DL). Tây là sm
n� lmc c`a toàn ngành
trong vi|c thmc hi|n các
nhi|m vb SVhc giao, góp
phtn thúc Suy phát trizn
kinh tx - xã h�i trên S_a
bàn t]nh.

Bước tiến mới của thể thao thành tích cao
Trong nWm 2019, thz thao thành tích cao (TTTTC)

c`a t]nh Sã có bVec phát trizn mYnh mZ cX vy công
tác tuyzn ch\n, Sào tYo, husn luy|n vwn S�ng viên
(VTV) và thành tích thi Ssu. Qua Só, tjng bVec khpng
S_nh TTTTC trên Ssu trVfng qu}c gia.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt trao thưởng cho Huấn luyện viên,
vận động viên dịp đầu năm



Thượng tá Tống Minh
Hải, Phó Trưởng Phòng
Cảnh sát điều tra tội
phạm về ma túy - Công

an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Nhiều
năm nay, Lạng Sơn luôn được xác
định là một trong những địa bàn
trọng điểm, phức tạp về tội phạm
ma túy, theo cả 2 chiều: heroin từ
Việt Nam sang Trung Quốc, ngược
lại, tiền chất, ma túy tổng hợp từ
Trung Quốc vào Việt Nam. Thời
gian gần đây, do đấu tranh mạnh,
ma túy tổng hợp từ Trung Quốc
vào Việt Nam giảm so với trước và
đang có xu thế chuyển hướng sản
xuất sang các nước Lào, Cam-
puchia (khu vực “Tam giác vàng”).

Theo đó, các đối tượng tìm
cách móc nối, câu kết với các đối
tượng ở những điểm nóng về ma
túy như: các tỉnh phía Tây Bắc,
miền Trung, Tây Nguyên và Trung
Quốc, hình thành đường dây ma
túy khép kín, hoạt động liên tỉnh,
xuyên quốc gia, với phương thức,
thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh
động, liều lĩnh và luôn thay đổi.
Đặc biệt, đối tượng trong các
đường dây mua bán ma túy lớn
thường trang bị vũ khí “nóng”, sẵn
sàng chống trả lực lượng chức
năng khi bị phát hiện, vây bắt...

Trước tình hình đó, lực lượng
Công an tỉnh đã chủ động nắm,
đánh giá, dự báo tình hình đấu
tranh có hiệu quả với các hành vi
phạm tội về ma túy.

Điển hình, hồi 16 giờ 30 phút,
ngày 16/9/2019, tại khu vực chợ
Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ,
Công an thành phố Lạng Sơn chủ
trì phối hợp với các cục nghiệp vụ
Bộ Công an phá thành công
chuyên án, bắt quả tang đối tượng
Lê Hồng Phong, sinh năm 1963,
trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc
Châu (Sơn La), thu giữ 60 bánh
heroin cùng một số tang vật liên
quan.

Hồi 1 giờ 30 phút, ngày
18/10/2019, tại Trạm Kiểm soát
liên hợp Dốc Quýt, thuộc xã Phú
Xá, huyện Cao Lộc, Phòng Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy chủ
trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp
vụ công an tỉnh, lực lượng biên
phòng tỉnh và các đơn vị của Bộ
Công an phá chuyên án, bắt giữ
đối tượng Nông Quốc Dần, sinh
năm 1974, trú tại thôn Tà Lài, xã

Tân Mỹ, huyện Văn Lãng về hành
vi mua bán trái phép chất ma túy,
thu giữ 35 bánh heroin và một số
tang vật liên quan.

Khai thác đối tượng, lực lượng
chức năng bắt giữ khẩn cấp các
đối tượng cùng đường dây với
Nông Quốc Dần, gồm: Lê Hồng
Lân, sinh năm 1976, trú tại xã
Phương Tú, huyện Ứng Hòa (Hà
Nội); Đặng Văn Siền, sinh năm
1972, trú tại xã Lóng Luông,
huyện Vân Hồ (Sơn La); Lộc Văn
Thượng, sinh năm 1980, trú tại
thôn Thâm Mè, xã Hoàng Việt,
huyện Văn Lãng (Lạng Sơn).
Tang vật thu giữ gồm: 5 bánh
heroin, hơn 1.200 viên ma túy
tổng hợp và 1 khẩu súng tự chế,
cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên
quan. Bước đầu các đối tượng
khai nhận, trước đó đã mua bán,
vận chuyển trái phép 90 bánh
heroin.

Không chỉ 2 vụ án lớn nêu
trên, trong năm 2019, lực lượng
công an Lạng Sơn đã đấu tranh bắt
giữ hàng trăm vụ, hàng trăm đối

tượng phạm tội về ma túy. Trong
đó, tính riêng từ đầu năm đến giữa
tháng 10/2019, đã phát hiện, bắt
giữ 316 vụ, 556 đối tượng, thu giữ
128kg heroin (tương đương trên
370 bánh) và 18.000 viên, 5kg ma
túy tổng hợp; 9 khẩu súng, 896
viên đạn các loại và nhiều tang vật
có liên quan. Trong đó, triệt phá
28 đường dây, bắt giữ 65 đối
tượng mua bán, vận chuyển trái
phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy - Công
an tỉnh, bên cạnh hành vi mua bán,
vận chuyển ma túy, năm 2019
cũng là thời gian xuất hiện nhiều
nhóm đối tượng thanh thiếu niên
tụ tập, sử dụng trái phép chất ma
túy tại một số khách sạn, nhà nghỉ,
quán bar, quán internet, quán
karaoke trên địa bàn. Đơn vị đã
tăng cường kiểm tra, đấu tranh làm
rõ, xử phạt nghiêm minh nhằm răn
đe, phòng ngừa chung.

Đặc biệt, nhiều vụ án lớn được
khẩn trương điều tra mở rộng, đưa
các đối tượng cùng đường dây ra

xét xử và trừng trị trước pháp luật,
trở thành một kênh quan trọng
trong việc tuyên truyền nâng cao
nhận thức của nhân dân trên mặt
trận phòng, chống “cái chết trắng”.

Trong số đó không thể không
kể đến phiên tòa xét xử sơ thẩm và
tuyên án tử hình đối với bị cáo
Triệu Ký Voòng, sinh năm 1969,
trú tại khu đô thị Phú Lộc IV,
thành phố Lạng Sơn và 3 đồng
phạm hồi tháng 11/2019. Đây là
vụ án lớn, được dư luận quan tâm,
khi mà trước đó, Triệu Ký Voòng
và các đối tượng cùng đường dây
đã thực hiện hành vi mua bán 320
bánh ma túy heroin, với tổng khối
lượng hơn 103kg.

Mặt khác, công tác quản lý
người nghiện và quản lý sau cai
cũng được lực lượng công an chú
trọng phối hợp thực hiện; công tác
phòng chống tái trồng cây chứa
chất ma túy được quan tâm. Năm
2019, toàn tỉnh phát hiện và xử lý
55 vụ gieo trồng cây chứa chất ma
túy, phá nhổ gần 12.600 cây thuốc
phiện, cần sa, trên diện tích 89m²,
tại 9/11 huyện, thành phố. Hiện
toàn tỉnh có gần 3.000 người
nghiện ma túy có hồ sơ quản lý;
trong đó, trên 1.440 người đang
điều trị bằng thuốc methadone.

Dù đã đạt được những thành
tích đáng kể, song cuộc chiến
phòng chống tội phạm về ma túy
luôn luôn khắc nghiệt và đầy gian
truân, hiểm nguy. Lực lượng công
an Lạng Sơn sẽ tiếp tục hiệp đồng
chiến đấu, quyết tâm đấu tranh
đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần
bảo vệ cuộc sống bình yên và
hạnh phúc của nhân dân.

HOÀNG HUẤN
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M�t nWm nhiyu chixn công trong
Ssu tranh phòng, ch}ng ma túy

Bộ đội Biên phòng tỉnh
ngăn chặn pháo lậu qua biên giới

Năm 2019, Đảng ủy, Bộ
Chỉ huy BĐBP tỉnh đã
tích cực lãnh đạo, chỉ
đạo các đơn vị tăng

cường công tác nắm tình hình, chủ
động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn
hoạt động mua bán, vận chuyển
pháo nổ trái phép qua biên giới. Mặc
dù pháo là mặt hàng đã bị cấm sử
dụng, nhưng vì lợi nhuận, các đối
tượng buôn lậu vẫn dùng nhiều
chiêu thức để qua mặt cơ quan chức
năng. Hơn nữa, có cầu ắt có cung,
bởi tình trạng nhiều người dân do
nhận thức chưa đầy đủ về các quy
định của pháp luật nên vẫn còn lén
lút mua, bán, sử dụng pháo vào các
dịp lễ, tết. Từ đầu năm 2019 đến hết
tháng 11/2019, lực lượng BĐBP đã
bắt giữ và xử lý 38 vụ, với 49 đối
tượng phạm tội mua bán, vận
chuyển trái phép các loại pháo từ
Trung Quốc vào Việt Nam; tang vật
thu giữ gần 17 tấn pháo nổ các loại,
đây là số pháo lớn nhất từ trước đến
nay do lực lượng BĐBP tỉnh thu
giữ; phối hợp với các lực lượng chức

năng bắt giữ 8 vụ, với 7 đối tượng,
tang vật thu giữ gần 1,2 tấn pháo các
loại.

Nếu như trước đây, hoạt động
mua bán, vận chuyển pháo được các
đối tượng thực hiện chủ yếu vào thời
điểm gần Tết Nguyên đán, thì nay,
hoạt động này diễn ra vào bất cứ thời
điểm nào trong năm. Nguyên nhân
dẫn đến tình trạng vận chuyển pháo
nổ trái phép qua biên giới là do lợi
nhuận mang lại từ loại hàng này rất
cao, mỗi lần vận chuyển trót lọt vào
nội địa, các đối tượng có thể kiếm
lời gấp nhiều lần so với giá gốc.
Nhằm đối phó với cơ quan chức
năng, các đối tượng buôn lậu pháo
cũng thường xuyên thay đổi phương
thức vận chuyển, từ việc thuê mang
vác hàng nhỏ lẻ qua biên giới đến
việc sử dụng xe có tải trọng lớn,
thậm chí nhiều đối tượng còn sử
dụng xe ô tô cá nhân để chuyên chở
pháo lậu. Khi bị phát hiện, hầu hết
các đối tượng đều khai nhận chỉ là
người chở thuê, không chịu hợp tác,
gây khó khăn cho các lực lượng

chức năng trong điều tra, xử lý.
Ví như vụ vận chuyển gần 13 tấn

pháo nổ bị lực lượng BĐBP phối
hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện, bắt giữ tại Cửa khẩu Tân
Thanh vào tháng 9/2019 cho thấy:
thủ đoạn của các đối tượng rất tinh
vi và liều lĩnh khi khai báo là hàng
nông sản nhập khẩu. Bằng cách này,
500 thùng pháo được ngụy trang lẫn
với các bao tải chứa hành tây rồi vận
chuyển bằng xe ô tô container nhập
cảnh vào Việt Nam và chuẩn bị
thông quan qua Cửa khẩu Tân
Thanh. Thượng tá Hà Văn Hiển,
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân
Thanh cho biết: Đây là vụ nhập lậu
pháo có số lượng lớn nhất cả nước
từ trước đến nay bị phát hiện với thủ
đoạn hết sức tinh vi. Lợi dụng chính
sách ưu tiên xuất nhập khẩu một số
loại hàng hóa, các đối tượng đã trà
trộn pháo nổ với hàng nông sản
nhập khẩu, sử dụng xe container để
vận chuyển, cơ quan chức năng rất
khó phát hiện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND

tỉnh về đấu tranh, ngăn chặn hoạt
động của các loại tội phạm, trong đó
có việc mua bán, vận chuyển trái
phép các loại pháo qua biên giới,
nhất là vào dịp trước Tết Nguyên
đán Canh Tý 2020, BĐBP tỉnh chủ
động triển khai, thực hiện đợt cao
điểm đấu tranh quyết liệt với các đối
tượng buôn lậu, vận chuyển hàng
cấm qua biên giới. Qua đó, ngày
21/11/2019, Đồn Biên phòng Cửa
khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã phát
hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có
hành vi vận chuyển pháo từ Trung
Quốc về Việt Nam, tang vật thu giữ
230 kg pháo.

Đại tá Lê Quang Đạo, Chỉ huy
trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho
biết: Trước những tiềm ẩn, diễn biến
phức tạp về hoạt động của các loại
tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã
chỉ đạo các đồn biên phòng tăng
cường lực lượng, phương tiện tuần
tra, kiểm soát chặt chẽ trên biên

giới. Tập trung quản lý, bám sát các
địa bàn trọng điểm, thực hiện đồng
bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên
quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt
động của các loại tội phạm trên biên
giới, nhất là các đường dây mua
bán, vận chuyển pháo qua biên giới
để đưa sâu vào nội địa Việt Nam
tiêu thụ. Đồng thời, các đồn biên
phòng phối tích cực hợp với chính
quyền cơ sở đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động, nâng cao
nhận thức, trách nhiệm tham gia
đấu tranh, tố giác tội phạm, phòng,
chống các hành vi sai phạm về
pháo, góp phần đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội khu
vực biên giới.

Năm 2019, BĐBP tỉnh có 12 tập
thể, 7 cá nhân được các cấp tặng
bằng khen có thành tích xuất sắc
trong đấu tranh, phòng, chống các
hành vi sai phạm về pháo.

Bài, ảnh: KHÁNH LY

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thu giữ gần 13 tấn pháo
trong xe container tại Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng

NWm 2019, tình hình hoYt S�ng c`a t�i phYm ma túy tixp tbc di{n bixn phic tYp.
Phát huy vai trò nòng c}t c`a mình, lmc lVhng công an Sã ch` S�ng nnm chnc tình
hình, tích cmc phòng ngja, Ssu tranh ngWn chrn hoYt S�ng mua bán, vwn chuyzn
trái phép chst ma túy liên t]nh, xuyên qu}c gia và lwp nhiyu chixn công xust snc…

B� S�i Biên phòng (BTBP) t]nh có nhi|m vb quXn lý, bXo v| trên 231 km SVfng biên
giei qu}c gia tixp giáp vei Trung Qu}c. Trên S_a bàn phb trách có 2 cka khuu qu}c tx,
1 cka khuu qu}c gia, 9 cka khuu phb và nhiyu SVfngmòn, l}i tnt qua lYi biên giei. Vi|c
các S}i tVhng lhi dbng S_a bàn Sz vwn chuyzn các loYi pháo trái phép tj Trung Qu}c
vào Vi|t Nam luôn di{n bixn phic tYp, th` SoYn hoYt S�ng ngày càng tinh vi và liyu l^nh.
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Để nâng cao sức cạnh
tranh cho các sản
phẩm nông, lâm, thủy
sản, sản phẩm làng

nghề trên địa bàn tỉnh thì việc thiết
lập văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ
như: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu
hàng hóa, nhãn hiệu chứng nhận,
chỉ dẫn địa lý có vai trò đặc biệt
quan trọng, góp phần tạo nên tên
tuổi, uy tín cho sản phẩm, giúp sản
phẩm có thể vươn tới những thị
trường khó tính trong, ngoài tỉnh
và vươn ra thế giới. Đồng thời,
giúp người sản xuất yên tâm mở
rộng quy mô sản xuất, đầu tư cải
tiến máy móc, thiết bị và áp dụng
khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra sản
phẩm đặc trưng. Những năm qua,
UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo các cấp, ngành chức
năng thực hiện có hiệu quả công
tác này.

Nếu như trước đây, sản phẩm
hoa hồi của tỉnh chủ yếu chỉ xuất
khẩu sang thị trường Trung Quốc
với giá thành thấp. Từ khi có chỉ
dẫn địa lý, sản phẩm này không
chỉ được xuất sang Trung Quốc
mà đã xuất sang những thị trường
khó tính hơn như: Hàn Quốc,
Nhật Bản, thậm chí là đã sang đến
thị trường châu Âu. Nhờ đó, giá
hồi được nâng lên, nông dân yên
tâm mở rộng diện tích và chú
trọng chăm sóc cây hồi.

Bà Nguyễn Thị Trường, Bí thư
Đảng ủy xã Yên Phúc, huyện Văn
Quan cho biết: Từ khi có chỉ dẫn
địa lý, nhiều doanh nghiệp tìm đến

đặt hàng hơn. Có doanh nghiệp
đăng ký thu mua hồi trồng theo
tiêu chuẩn hồi hữu cơ với giá
thành cao hơn từ 4 đến 5 lần giá
hồi thường. Vì thế, người dân trên
địa bàn xã yên tâm mở rộng diện
tích và chủ động chăm sóc rừng
hồi.

Không chỉ có hồi, quýt vàng
Bắc Sơn, khoai lang Lộc Bình, rau
thành phố Lạng Sơn, hoa quả tươi
huyện Hữu Lũng… từ những sản
phẩm vốn chỉ được tiêu thụ trong
huyện, trong tỉnh, giờ được nâng
tầm thành sản phẩm đặc trưng, có
mặt tại các hội chợ quảng bá, giới
thiệu sản phẩm trong và ngoài
nước. Thực tế cho thấy, sau khi

đăng ký nhãn hiệu tập thể, giá sản
phẩm tăng từ 1,5 đến 2 lần. Điển
hình như khoai lang huyện Lộc
Bình những năm trước chỉ khoảng
5.000 - 7.000 đồng/kg, sau khi
được cấp văn bằng công nhận
nhãn hiệu tập thể, giá khoai ở mức
12.000 đồng/kg đến 20.000
đồng/kg, có thời điểm 25.000
đồng/kg tùy loại.

Ông Lương Văn Bính, Phó
trưởng Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn huyện Hữu
Lũng cho biết: nhận thức được giá
trị của nhãn hiệu tập thể, nông dân
trên địa bàn huyện chủ động đưa
khoa học kỹ thuật vào canh tác,
kéo dài thời gian thu hoạch quả,

cho cây ra quả trái vụ… nhằm
tăng năng suất và chất lượng sản
phẩm.

Tham gia xây dựng, sử dụng
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu
chứng nhận và chỉ dẫn địa lý, các
thành viên được sử dụng hợp pháp
nhãn hiệu trên sản phẩm, bao bì
sản phẩm, được tham gia tuyên
truyền, quảng bá, xúc tiến thương
mại, khi có tranh chấp xảy ra
thành viên được nhà nước bảo hộ
quyền sử dụng hợp pháp. Từ đó,
góp phần nâng cao năng lực cạnh
tranh trên thị trường, nâng cao
hiệu quả kinh tế.

Có thể nói, chưa bao giờ công
tác xây dựng và bảo hộ quyền sở

hữu trí tuệ được triển khai thực
hiện có hiệu quả như 2 năm trở lại
đây. Bà Vy Thị Thúy, Chuyên viên
Phòng Quản lý công nghệ, Sở
Khoa học và Công nghệ cho biết:
Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có
20 sản phẩm được cấp văn bằng
công nhận nhãn hiệu tập thể, 2 chỉ
dẫn địa lý, 1 nhãn hiệu chứng
nhận được Cục Sở hữu trí tuệ
công nhận. Chỉ tính riêng năm
2019, toàn tỉnh có 7 nhãn hiệu tập
thể, 1 nhãn hiệu chứng nhận được
cấp văn bằng bảo hộ như: rau
thành phố Lạng Sơn; hoa quả tươi
huyện Hữu Lũng; rau Cao Lộc;
ngựa bạch Chi Lăng; rượu Hữu
Lễ, huyện Văn Quan; rượu Hội
Hoan, huyện Văn Lãng…

Từ khi các huyện, thành phố
đẩy mạnh đăng ký nhãn hiệu tập
thể, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu
chứng nhận, công tác tuyên truyền
luôn được chú trọng, nhận thức
của người dân không ngừng nâng
lên. Sở Khoa học và Công nghệ đã
tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn 100
doanh nghiệp, cá nhân xác lập
quyền sở hữu công nghiệp, kiểu
dáng công ngiệp, sáng chế, giải
pháp hữu ích.

Trong bối cảnh nước ta đang
tăng cường hội nhập với các quốc
gia trên thế giới thì càng cần thiết
phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
bởi nó làm tăng khả năng cạnh
tranh với các sản phẩm cùng loại
trên thị trường. Đây cũng là điều
kiện để người sản xuất yên tâm
đầu tư, phát triển sản phẩm. Với
người tiêu dùng, việc sản phẩm
được bảo hộ sở hữu trí tuệ với bao
bì, nhãn mác rõ ràng, có thể truy
xuất được nguồn gốc giúp họ nhận
diện sản phẩm có chất lượng cao,
từ đó gắn bó lâu dài.

Bài, ảnh: HOÀNG VƯƠNG

Một trong những hoạt
động chăm sóc sức
khỏe cộng đồng nổi
bật nhất trong năm

2019 của Hội CTĐ tỉnh là chương
trình phối hợp với Qũy Thiện
Tâm, Tập đoàn Vingroup tổ chức
chương trình khám, chữa bệnh
nhân đạo, tư vấn sức khỏe cho hơn
4.000 lượt người trong toàn tỉnh;
cấp phát miễn phí 4.000 suất
thuốc để trang bị cho tủ thuốc gia
đình, mỗi suất trị giá 150.000
đồng, bao gồm: dầu gió Phật Linh,
cao sao vàng, thuốc trị tiêu chảy,
thuốc hạ sốt, oxy già, bông y tế,
urgo. Đây là năm thứ 3 liên tiếp
Qũy Thiện Tâm, Tập đoàn Vin-
group đồng hành cùng chương
trình khám chữa bệnh nhân đạo và
cấp phát thuốc miễn phí trên địa
bàn tỉnh để người dân vùng sâu,
vùng cao có sức khỏe tốt nhất, yên
tâm lao động, vươn lên ổn định
cuộc sống.

Bà Lý Thị Lót, thôn Nà Mò, xã

Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình cho
biết: Tôi tuổi cao sức yếu, thuộc
diện hộ nghèo, lại ở một mình,
không có điều kiện đến các cơ sở
y tế thăm, khám sức khỏe. Trong
tháng 5/2019, biết thông tin có
đoàn y, bác sỹ đến khám, chữa
bệnh và cấp phát thuốc miễn phí
tại Trạm Y tế xã, tôi đã nhờ con
cháu trong họ đưa ra trạm y tế
khám và được cấp thuốc miễn phí.
Biết được tình trạng sức khỏe, lại
được tặng quà nên tôi thấy có
thêm động lực để vượt qua khó
khăn.

Trong năm 2019, không chỉ bà
Lót được khám, chữa bệnh, tư vấn
sức khỏe và cấp phát thuốc miễn
phí mà các cấp hội CTĐ trong tỉnh
phối hợp với bệnh viện trong và
ngoài tỉnh, hội thầy thuốc trẻ,
trung tâm y tế các huyện, thành
phố tổ chức được gần 20 đợt
khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe
và cấp phát thuốc miễn phí cho
trên 10.000 lượt người tại các xã

vùng sâu, vùng cao khó khăn.
Trong đó, người dân được khám
tổng thể như: siêu âm, điện tim,
khám nội, tai, mũi, họng, răng,
hàm, mặt, các bệnh về mắt…

Tính riêng chương trình khám
các bệnh về mắt do Hội CTĐ tỉnh
phối hợp với Bệnh viện Mắt kỹ
thuật cao Hà Nội đã tổ chức khám
cho gần 3.000 lượt người, trong
đó có 296 người được hỗ trợ mổ,
điều trị mắt.

Để chương trình chăm sóc sức
khỏe cộng đồng đạt hiệu quả cao,
ngay từ đầu năm, Hội CTĐ tỉnh
xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn
đấu giao cho từng huyện hội.
Cùng với đó, công tác phối hợp
luôn được chú trọng như: Phối
hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt kỹ thuật
cao Hà Nội, Tập đoàn Vingroup…
để có sự hỗ trợ về nguồn thuốc
cũng như y, bác sỹ thăm khám, tư
vấn sức khỏe cho người dân đạt
hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh công tác khám chữa
bệnh nhân đạo, trong năm 2019,
các cấp hội CTĐ trong tỉnh còn tổ
chức hoạt động hiến máu tình
nguyện đạt kết quả cao nhất từ
trước đến nay. Theo đó, năm 2019,
toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.404 đơn
vị máu hiến tình nguyện, đạt
133% kế hoạch (hơn 1.220 đơn vị
máu hiến tình nguyện so với năm
2018). Phong trào hiến máu tình
nguyện đã tạo được sức lan tỏa
sâu rộng trong quần chúng nhân

dân và dần khắc phục được tình
trạng khan hiếm máu tại các cơ sở
y tế trong tỉnh.

Ngoài ra, các hoạt động như:
sơ cấp cứu ban đầu cho người bị
chấn thương do tại nạn giao thông,
tai nạn lao động, mô hình nồi cháo
tình thương, cơm nhân ái cấp phát
miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại
các cơ sở y tế cũng được các cấp
hội CTĐ duy trì hiệu quả, góp
phần thiết thực vào công tác chăm
sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

Bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch
Hội CTĐ tỉnh cho biết: Hoạt động
khám, chữa bệnh nhân đạo và
chăm sóc sức khỏe cộng đồng có
ý nghĩa thiết thực đối với người
nghèo, người tàn tật, gia đình
chính sách, nạn nhân chất độc da
cam. Trong thời gian tới, để hoạt
động khám, chữa bệnh nhân đạo
và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
đạt kết quả cao hơn nữa cần sự
chung tay của các cấp, ngành
trong việc vận động, kêu gọi các
tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp
tục hỗ trợ. Đồng thời, các cấp hội
CTĐ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh
phối hợp với các sở, ngành, nhà
hảo tâm, các cơ sở y tế, doanh
nghiệp đồng hành cùng hoạt động.
Qua đó, góp phần thực hiện đảm
bảo an sinh xã hội trên địa bàn
tỉnh.

Bài, ảnh: HẢI ĐĂNG

B8o hW quyPn sC hFu trí tuS:

Khpng S_nh giá tr_ sXn phum

HWi chF thNp 5:
Chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sản phẩm hoa quả tươi huyện Hữu Lũng được quảng bá tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tỉnh Lạng Sơn

Y, bác sỹ Bệnh viện Mắt kỹ thuật
cao Hà Nội khám các bệnh về
mắt cho người dân xã Tân Văn,
huyện Bình Gia

Vei vai trò góp sic quan tr\ng trong hoYt S�ng khám, chla b|nh nhân SYo
và chWm sóc sic kh[e c�ng S~ng, nhlng nWm qua, các csp h�i chl thwp S[
(CTT) trong t]nh Sã trizn khai nhiyu hoYt S�ng thixt thmc, góp phtn thmc hi|n
hi|u quX công tác này.



Theo số liệu thống kê của
UBND thành phố Lạng
Sơn, trên địa bàn thành
phố hiện có trên 1.100

doanh nghiệp, 35 hợp tác xã và
trên 6.800 hộ kinh doanh đang
hoạt động.

Trong năm qua, hoạt động
thương mại dịch vụ trên địa bàn
thành phố phát triển khá sôi
động, phong phú về sản phẩm, đa
dạng về mẫu mã, người tiêu dùng
có nhiều cơ hội chọn lựa sản
phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả
hợp lý. Điều có thể thấy rõ nhất
là trong năm 2019, hoạt động
thương mại dịch vụ trên địa bàn
thành phố phát triển nhanh.
Ngoài chợ Đông Kinh, chợ đêm
Kỳ Lừa, chợ Giếng Vuông và
những siêu thị đã hoạt động từ
lâu như: Thành Đô, Lasvilla,
Đồng Tiến, trung tâm thương mại
Vincom… thì trong năm 2019,
trên địa bàn thành phố đã có trên
10 cửa hàng tự chọn được đưa

vào hoạt động. Ông Phạm Công
Cường, Trưởng phòng Kinh tế
thành phố Lạng Sơn cho biết:
Các siêu thị, cửa hàng tự chọn
thành lập và đưa vào hoạt động
ngay trong các khu phố góp phần
đáp ứng đa dạng về số lượng
hàng hóa giúp người dân trên địa
bàn thành phố và du khách có
thêm nhiều cơ hội lựa chọn đúng
những sản phẩm mình cần.

Theo Trưởng phòng Kinh tế
thành phố Lạng Sơn, thời gian
qua, thành phố đã tập trung đẩy
mạnh hoạt động thương mại –
dịch vụ - du lịch. Đây là hướng đi
thực hiện theo đúng Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng
Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015
– 2020. Theo đó, thành phôi
khuyến khích và tạo điều kiện
cho các thành phần kinh tế đầu tư
xây dựng trung tâm thương mại,
siêu thị, cửa hàng tiện ích. Hình
thành các chuỗi cửa hàng, siêu thị
có sự liên kết giữa các doanh

nghiệp trên địa bàn với các doanh
nghiệp lớn ngoài tỉnh nhằm tạo
nên mạng lưới kinh doanh được
phân bố rộng rãi trên địa bàn, góp

phần phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu
dùng và thúc đẩy phát triển sản
xuất, nâng cao đời sống dân cư.

Thực tế cho thấy, cùng với

những chính sách ưu đãi của tỉnh,
nhằm từng bước thúc đẩy thương
mại, dịch vụ phát triển xứng tầm
với vị trí đô thị trung tâm, thành
phố Lạng Sơn đã có những cơ
chế khuyến khích hỗ trợ các
thành phần kinh tế, đặc biệt là
kinh tế ngoài quốc doanh tham
gia đầu tư khai thác thế mạnh của
địa phương. Điều này thể hiện rõ
qua con số hơn 200 doanh nghiệp
được thành lập mới trong năm
2019, trong đó chiếm đến hơn
70% là doanh nghiệp hoạt động ở
lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Ông Lê Tuấn Minh, Phó Chủ
tịch UBND thành phố Lạng Sơn
cho biết: Thời gian qua, thành
phố đã huy động các nguồn vốn
đầu tư phát triển hạ tầng thương
mại, dịch vụ theo quy hoạch của
tỉnh, phù hợp với đặc thù và quy
mô phát triển dân số thành phố.
Đặc biệt, trong thời gian tới,
thành phố tăng cường quảng bá
tiềm năng, lợi thế của mình nhằm
kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển
thương mại, dịch vụ. Khuyến
khích các hộ gia đình kinh doanh
có vốn thành lập doanh nghiệp;
tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp
cận vốn; nâng cao năng lực quản
lý, mở rộng các loại hình dịch vụ
thương mại, xây dựng văn hóa
thương mại. Đồng thời thực hiện
đa dạng hóa và nâng cao chất
lượng các loại hình dịch vụ đáp
ứng nhu cầu sản xuất và tiêu
dùng.

Bài, ảnh: TRÍ DŨNG
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Thành ph} LYng SUn twp trung
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Phát triQn kOt cKu h9 tLng C BIc S6n:
Khi người dân chung sức

Những ngày cuối năm
2019, chúng tôi khảo
sát thực tế tại thôn Pá
Te, xã Chiến Thắng,

huyện Bắc Sơn, đường vào trung
tâm thôn giờ đã được bê tông hóa
sạch sẽ. Ông Đồng Văn Chín –
người dân thôn Pá Te cho biết:
Trước đây tuyến đường trục thôn
đã được cứng hóa nhưng còn nhỏ
hẹp và chưa có điện chiếu sáng.
Do vậy, đầu năm 2019, thôn đăng
ký nguồn xi măng hỗ trợ để mở
rộng một số đoạn phục vụ sản xuất
và vận tải hàng hóa. Hiện bà con
đang tranh thủ thời gian triển khai
mở rộng đường giao thông vào
xóm Làng Khun với chiều dài hơn
300 m. Để làm đường, bà con sẵn
sàng đóng góp ngày công và hiến
tạo mặt bằng để có đường mới to
hơn, bản thân gia đình tôi đã hiến
50 m2 đất ruộng để mở đường.
Toàn thôn có 6 hộ hiến hơn 400
m2 đất ruộng, các hộ trong thôn
góp hơn 10 triệu đồng mua vật liệu
để mở rộng từ đường 1,2 m theo

hiện trạng thành đường 2,5 m, hiện
việc đắp nền đã hoàn thiện và đang
đổ bê tông.

Trong năm 2019, xã Chiến
Thắng đã ban hành kế hoạch huy
động sức dân củng cố hệ thống cơ
sở hạ tầng trên các lĩnh vực gồm:
lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng,
mở rộng, cải tạo các tuyến đường
giao thông và mua sắm thiết chế
nhà văn hóa. Đến cuối năm, bà con
các thôn đã đóng góp gần 500 triệu
đồng để thực hiện chủ trương của
xã. Trong đó: huy động được 101
triệu đồng từ nhân dân để mua cột
điện và lắp đèn chiếu sáng trên 12
tuyến đường trục thôn; huy động
được 344 triệu đồng để cải tạo, mở
mới 9 tuyến đường giao thông và
nhân dân góp 6.500 công lao động
để làm đường.

Tại xã Hưng Vũ, phong trào
nhân dân góp sức xây dựng công
trình hạ tầng thiết yếu cũng hết sức
sôi động và hiệu quả. Đến thôn
Minh Đán I, ông Hoàng Đình
Thép, trưởng thôn cho biết: Thực

hiện chủ trương huy động sức dân
để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong
năm 2019, 70 hộ trong thôn đã
đóng góp 91 triệu đồng để xây
dựng công trình mương thoát nước
thải nội thôn và sửa chữa nhà văn
hóa; có 2 hộ hiến hơn 300 m2 đất
để mở rộng đường trục thôn. Hầu
hết bà con đều thấy được lợi ích từ
việc chỉnh trang đường xá và môi
trường, từ đó tự giác tham gia
đóng góp nguồn lực để thực hiện
các công trình.

Tính đến cuối năm 2019, toàn
xã Hưng Vũ đã huy động được
trên 500 triệu đồng từ nhân dân để
xây dựng các công trình hạ tầng
thiết yếu. Trong đó, nguồn lực huy
động được chủ yếu để cải tạo, mở
rộng 7 nhà văn hóa của 7 thôn để
đạt chuẩn (mỗi nhà văn hóa và sân
chơi bãi tập có diện tích từ 400 m2

trở lên). Có thôn mỗi hộ đã góp tới
3,5 triệu đồng để mua thêm đất
xây mới nhà văn hóa và sân chơi
bãi tập, nhà vệ sinh phục vụ cộng
đồng.

Ông Hoàng Đình Phung, Phó
Chủ tịch UBND xã Hưng Vũ cho
biết: Năm 2019 là năm người dân
chung tay góp nguồn lực để xây

dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cộng
đồng đạt hiệu quả cao nhất từ
trước tới nay. Qua nắm tâm tư
nguyện vọng của người dân cho
thấy: 98% người dân trong xã sẵn
sàng đóng góp nhân lực, vật lực để
chỉnh trang hệ thống cơ sở hạ tầng
như: đường giao thông, xây nhà
văn hóa, xây dựng trường học.

Được biết, tính đến hết năm
2019, toàn huyện đã huy động
được hơn 3,4 tỷ đồng do nhân dân
đóng góp để xây dựng các công
trình hạ tầng thiết yếu như: xây
dựng nhà văn hóa, sân chơi bãi
tập, cứng hóa đường giao thông.
Trong đó, riêng lĩnh vực xây dựng
hạ tầng giao thông nông thôn theo
phương thức nhà nước hỗ trợ xi
măng và nhân dân tự làm, nhân
dân toàn huyện đã góp được hơn
2,4 tỷ đồng để đối ứng làm đường.
Đến hết năm, toàn huyện đã cứng
hóa được 32 km đường bê tông
trục xã, trục thôn và đường nội
đồng.

Ông Tô Bắc Thái, Chủ tịch
UBND huyện cho biết: Trong năm
2019, tình hình kinh tế - xã hội
của huyện tiếp tục đạt được những
kết quả tích cực, đến nay, các chỉ

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
huyện năm 2019 đều đạt và vượt,
đời sống của nhân dân được nâng
cao. Nội lực kinh tế của nhân dân
được tích lũy, việc huy động
nguồn lực trong dân để xây dựng
kết cấu hạ tầng thiết yếu khu vực
nông thôn thuận lợi và khởi sắc
hơn. Nhờ đó, đến hết 2019, huyện
có 19 xã thì có tới 8 xã đạt chuẩn
nông thôn mới. Bước sang năm
2020, đây là năm cuối thực hiện
các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện đề ra trong giai
đoạn 2015 - 2020 về phát triển
kinh tế - xã hội. Theo đó, riêng đối
với chỉ tiêu về xây dựng nông
thôn mới, huyện phấn đấu có thêm
1 xã đạt chuẩn và tập trung nâng
cao chất các tiêu chí tại các xã
nông thôn mới. Việc huy động sức
dân cùng chung tay thực hiện sẽ
tiếp tục được huyện tập trung
tuyên truyền, vận động. Đây cũng
là yếu tố quyết định đến thành
công trong công cuộc thực hiện
chủ trương nâng cao điều kiện
sống, sản xuất ở khu vực nông
thôn huyện Bắc Sơn thời kỳ đổi
mới.

Bài, ảnh: TRANG NINH

Đường giao thông nông thôn tại thôn Minh Đán I
được nâng cấp, mở rộng

Huy S�ng m\i ngu~n lmc xây dmng kxt csu hY ttng kinh tx - xã h�i, tr\ng tâm
là hY ttng giao thông SVhc huy|n Bnc SUn thmc hi|n có hi|u quX trong nWm 2019.
Táng chú ý, Sã có hàng chbc công trình hY ttng giao thông, th`y lhi, nhà vWn hóa,
SVfng Si|n thnp sáng… trên S_a bàn huy|n SVhc trizn khai, SVa vào khai thác
do nhân dân thmc hi|n bong phVUng thic nhà nVec h� trh, nhân dân tm làm.

Người dân trên địa bàn thành phố mua sắm hàng hóa tại siêu thị
Lasvilla

NWm 2019, thành ph} LYng SUn tixp tbc SYt SVhc
nhlng kxt quX n�i bwt trong l^nh vmc thVUng mYi - d_ch
vb vei t�ng mic lVu chuyzn hàng hóa và d_ch vb SYt
trên 7.200 td S~ng, tWng gtn 9% so vei nWm 2018.






