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Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Chiến thắng Biên giới Thu -
Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử
Sáng 2/10/2020, tại Trung tâm hội

nghị tỉnh Lạng Sơn, Bộ Quốc
phòng phối hợp với Ban Tuyên

giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn
tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia
với chủ đề “Chiến thắng Biên giới Thu
– Đông 1950 – Tầm nhìn chiến lược
của Đảng và bài học lịch sử”.

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn
Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng,
Ủy viên Quân ủy Trung ương, ứ
trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban
Chỉ đạo hội thảo; Nguyễn Hồng Diên,
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương; Lâm ị
Phương anh, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đồng

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo
Xem tiếp trang 2

Sáng 2/10/2020, Đoàn đại biểu Quốc
hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Trần

Sỹ anh, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri huyện
Chi Lăng trước Kỳ họp thứ X, Quốc hội
khóa XIV.

am gia đoàn có lãnh đạo một số
sở, ban, ngành của tỉnh. Dự buổi tiếp
xúc về phía huyện Chi Lăng có lãnh
đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban
MTTQ huyện và 140 cử tri của thị trấn 

Xem tiếp trang 2

Đoàn Đại biểu Quốc
hội tỉnh tiếp xúc cử tri
tại huyện Chi Lăng

Phát động chiến dịch
làm cho thế giới sạch hơn 

Chính phủ họp 
trực tuyến với các 
địa phương về phòng,
chống dịch Covid-19
Sáng 3/10/2020, Phó ủ tướng

Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống
dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực
tuyến Chính phủ với các địa phương về
công tác phòng, chống dịch.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn
có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện
lãnh đạo các sở, ban ngành.

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Giải quyết thủ tục hành chính

Nâng chất lượng phục vụ, 
tăng sự hài lòng

Cán bộ Sở Y tế giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Xem trang 5

Xem trang 3 Xem trang 7

Người tốt việc tốt

Xem tiếp trang 7

Chỉ huy trưởng 
gương mẫu, trách nhiệm

Đó là đồng chí Nông Hoàng Dự,
sinh năm 1983, Chỉ huy trưởng Ban
Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Chi
Lăng, huyện Tràng Định. Là một
đảng viên, người đứng đầu cơ
quan quân sự xã, đồng chí Dự luôn
tỏ rõ nhiệt tình, trách nhiệm,
gương mẫu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao.

Ngày 3/10/2020, tại xã Tú Xuyên,
huyện Văn Quan, Sở Tài nguyên và

Môi trường phối hợp với UBND huyện
Văn Quan tổ chức phát động chiến dịch
làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

am dự có lãnh đạo Chi cục Bảo vệ
Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện Văn Quan; lãnh đạo xã Tú
Xuyên và trên 100 đoàn viên thanh niên
tại địa bàn huyện.



Đồng Mỏ, xã Chi Lăng và xã
ượng Cường.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH đã
thông tin đến cử tri nội dung
chương trình kỳ họp thứ X,
Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, cử tri đã phát biểu
ý kiến, tập trung vào các nội
dung: ảnh hưởng của dự án
đường cao tốc Bắc Giang –
Lạng Sơn qua địa bàn huyện;
công tác quy hoạch và quy
hoạch đô thị của thị trấn Đồng
Mỏ; đường giao thông xuống
cấp; ô nhiễm môi trường khu
vực mỏ đá; mức phụ cấp đối
với người hoạt động không
chuyên trách ở thôn, tổ dân
phố…

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh

tiếp thu, ghi nhận ý kiến, kiến
nghị của cử tri và đề nghị lãnh
đạo một số sở, ngành và
UBND huyện Chi Lăng giải
trình làm rõ ý kiến, kiến nghị

của cử tri liên quan đến thẩm
quyền giải quyết.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc,
đồng chí Trần Sỹ anh, Uỷ
viên Trung ương Đảng, Phó

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc
hội ghi nhận ý kiến của các cử
tri đều rất xác đáng, thiết thực.
Đối với tình trạng ô nhiễm môi
trường khu vực mỏ đá và vấn
đề đường sá đi lại khó khăn,
đồng chí đề nghị các sở, ngành
chức năng và UBND huyện
Chi Lăng cần quyết liệt chỉ đạo,
có biện pháp khắc phục, đảm
bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế
với bảo vệ môi trường, tạo điều
kiện thuận lợi để Nhân dân lưu
thông hàng hóa, phát triển
kinh tế. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ
tổng hợp các ý kiến của cử tri
và báo cáo Quốc hội, các bộ,
ngành liên quan xem xét, giải
quyết trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đoàn công
tác trao tặng huyện Chi Lăng
60 tấn phân bón NPK Phú Mỹ
với tổng giá trị 600 triệu đồng.

NGỌC HIẾU

Đoàn Đại biểu... 
Tiếp theo trang 1

trưởng ban chỉ đạo hội thảo.
am dự hội thảo có trên

350 đại biểu là lãnh đạo,
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Quân ủy Trung ương và
Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Ban
Tuyên giáo Trung ương; lãnh
đạo hai tỉnh: Cao Bằng, Bắc
Kạn; lãnh đạo các sở, ban,
ngành, lực lượng vũ trang tỉnh;
các đồng chí lão thành cách
mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan;
đại diện các cơ quan trung
ương, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc, Trung
tướng Nguyễn Tân Cương nêu
rõ: Hội thảo là hoạt động thiết
thực kỷ niệm 70 năm Chiến
thắng Biên giới – u Đông
1950 là dịp để toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân ôn lại truyền
thống đấu tranh anh dũng của
các thế hệ cha anh, tưởng nhớ
đồng bào, đồng chí đã anh
dũng hy sinh cho thắng lợi của
Chiến dịch Biên giới nói riêng

và cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược nói
chung. Kết quả của hội thảo sẽ
góp phần hun đúc tinh thần
yêu nước, lòng tự hào, tự tôn
dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và
khát vọng hòa bình.

Phát biểu chào mừng hội
thảo, đồng chí Lâm ị Phương
anh, Uỷ viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn
mạnh: Trong chiến công chung
của quân và dân cả nước, quân
và dân các dân tộc tỉnh Lạng
Sơn luôn vinh dự và tự hào về
những thành tích trong chiến
dịch. Đó là tinh thần chiến đấu
dũng cảm, quên mình, sẵn sàng
hy sinh vì độc lập, tự do của
dân tộc, là sự đóng góp lớn lao
về sức người, sức của, về tinh
thần và nghị lực của lực lượng
vũ trang và Nhân dân các dân
tộc tỉnh Lạng Sơn cho chiến
dịch toàn thắng.

Đồng chí khẳng định:
Truyền thống vẻ vang, tinh
thần tự hào và trách nhiệm ấy
luôn được phát huy vào công
cuộc xây dựng, bảo vệ, phát

triển quê hương, làm thay đổi
diện mạo của một tỉnh địa đầu
biên cương Tổ quốc.  Đến nay,
tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành
các chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ
2015 - 2020, trong đó có bước
phát triển mới trên một số lĩnh
vực quan trọng, khâu đột phá;
lĩnh vực văn hóa – xã hội có
nhiều tiến bộ; quốc phòng – an
ninh, tư pháp được tăng cường,
trật tự an toàn xã hội được đảm
bảo; công tác đối ngoại được
mở rộng và phát triển; công tác
xây dựng Đảng có nhiều
chuyển biến quan trọng, năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
Đảng bộ tiếp tục được nâng
lên…

Tại hội thảo, các đại biểu đã
trình bày 8 tham luận tiêu biểu,
được lựa chọn trong gần 90 báo
cáo, tham luận gửi về Ban Tổ
chức. Nội dung các tham luận
gồm 3 chủ đề lớn: Những vấn
đề chung; Chiến thắng Biên
giới u – Đông đưa cuộc
kháng chiến chống thực dân
Pháp sang giai đoạn phát triển
mới; tầm vóc, ý nghĩa và bài

học lịch sử.
Các tham luận đã phản ánh

khá đầy đủ, toàn diện, phân
tích, luận giải, nhận định và rút
ra những bài học kinh nghiệm
sâu sắc có giá trị vận dụng đối
với công cuộc xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu bế mạc hội thảo,
Trung tướng Nguyễn Tân
Cương đề nghị: Sau hội thảo,
các nhân chứng lịch sử, nhà
nghiên cứu khoa học tiếp tục
sưu tầm, cung cấp nhiều tư liệu,
sự kiện liên quan tới Chiến
thắng Biên giới u – Đông
1950 để các cơ quan nghiên
cứu, bổ sung vào các công trình
khoa học lịch sử, làm phong
phú thêm sự kiện lịch sử có tầm
chiến lược đặc biệt này. Viện
Lịch sử Quân sự Việt Nam cần
chủ động, tích cực phối hợp với
các cơ quan liên quan, các địa
phương để làm tốt công tác sưu
tầm, lưu giữ và tuyên truyền có
hiệu quả về giá trị của chiến
dịch trong cán bộ, chiến sĩ toàn
quân…

THANH HUYỀN – TUYẾT MAI
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Hội thảo...
Tiếp theo trang 1

Tổng kết công tác y tế,
bảo hiểm y tế trường học

Ngày 2/10/2020, Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Sở

Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội
nghị tổng kết công tác y tế trường
học và đánh giá kết quả thực hiện
công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học
sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020.

Theo báo cáo, trong năm học
2019 – 2020, liên ngành y tế - GD&ĐT
đã phối hợp thực hiện, tổ chức nhiều
hoạt động chăm sóc sức khỏe học
sinh tại các nhà trường. Đến nay,
653/693 đơn vị có phòng y tế trường
học. Cùng đó, công tác phối hợp triển
khai các chương trình y tế trường học
đạt hiệu quả, kịp thời phát hiện các
dấu hiệu bất thường về sức khỏe của
học sinh. 

Công tác BHYT học sinh sinh viên,
luôn được các nhà trường coi trọng,
tích cực tuyên truyền cho học sinh
tham gia. Trong năm học 2019 – 2020,
tỉ lệ học sinh tham gia BHYT đạt
99,96%. Tính riêng trong năm 2019,
toàn tỉnh có 20.606 lượt học sinh sinh
viên khám bệnh BHYT với tổng chi
phí hơn 7,5 tỉ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao
đổi, làm rõ những khó khăn, vướng
mắc trong triển khai hoạt động y tế
trường học. Đồng thời thảo luận, đưa
ra các phương án khắc phục trong
năm học 2020 – 2021.

Năm học 2020 – 2021, ngành y tế,
ngành GD&ĐT tiếp tục củng cố nhân
lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế
và các điều kiện cần thiết khác để
triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ
sức khỏe học sinh; đồng thời tăng
cường truyền thông giáo dục sức
khỏe, tập trung vào phòng, chống
dịch bệnh, an toàn thực phẩm, sức
khỏe sinh sản… Cùng đó, Sở GD&ĐT
tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội
tỉnh tuyên truyền về BHYT cho học
sinh sinh viên, phấn đấu 100% học
sinh, sinh viên tham gia BHYT trường
học.

THẢO NGUYÊN

Tại buổi lễ, lãnh đạo Chi cục
Bảo vệ Môi trường tỉnh nhấn
mạnh mục đích, ý nghĩa của
Chiến dịch làm cho thế giới
sạch hơn. Với chủ đề “Cùng
hành động để thay đổi thế giới”,

chiến dịch năm 2020 nhằm
tuyên truyền đến đông đảo
cộng đồng dân cư trong việc
nâng cao nhận thức, trách
nhiệm, từ đó chủ động, tích cực
chung tay, góp sức bảo vệ môi
trường của tỉnh.

Lễ phát động thu hút được
đông đảo nhân dân các thôn, tổ
chức đoàn thể xã, huyện tham

gia. Ngay sau lễ phát động, Ban
tổ chức phối hợp tuyên truyền
về hạn chế sử dụng các sản
phẩm nhựa dùng một lần, túi
nilon khó phân hủy trong sinh
hoạt chuyển sang thay thế dùng
các vật dụng truyền thống thân
thiện với môi trường như làn,
giỏ, túi tự phân hủy sinh học…
; phát trên 100 kg túi nilon thân

thiện với môi trường cho người
dân. Cùng với đó, tổng vệ sinh
môi trường khu vực cơ quan,
đường làng, ngõ xóm với các
hoạt động cụ thể: thu gom,
phân loại, xử lý chất thải, phát
quang, cắt tỉa cây cỏ và chỉnh
trang hàng rào; vệ sinh chuồng
chăn nuôi gia súc, gia cầm…

ĐỖ HOẠT - PHƯƠNG DUNG

Tiếp theo trang 1

CHi LăNg:

Tổ chức chương trình
“MiZUiKU- Em yêu nước
sạch” năm 2020

Ngày 2/10/2020, Ban Thường vụ
Huyện đoàn Chi Lăng phối hợp

với Thành đoàn Thái Nguyên (tỉnh
Thái Nguyên) tổ chức chương trình
"MIZUIKU - Em yêu nước sạch" năm
2020. 

Mizuiku là chương trình giáo dục
ý thức bảo vệ tài nguyên nước dành
cho học sinh tiểu học được khởi
xướng bởi tập đoàn Suntory Holdings
Limited từ năm 2004, tại Nhật Bản.
Năm 2015, chương trình được triển
khai tại Việt Nam. Đến cuối năm học
2017 – 2018, chương trình được triển
khai tại Lạng Sơn. 

Tại chương trình, 70 đoàn viên của
hai đơn vị đã thực hiện vẽ tranh
tường tuyên truyền thông điệp về tiết
kiệm và bảo vệ nguồn nước tại 5
trường tiểu học trên địa bàn các xã:
Bằng Hữu, Vân An, Chiến Thắng, Bắc
Thủy, Liên Sơn.  Đoàn viên, thanh
niên còn hướng dẫn giáo viên, học
sinh những kiến thức cơ bản về sử
dụng nguồn nước sạch. Từ đó góp
phần nâng cao ý thức bảo vệ và sử
dụng tiết kiệm nguồn nước. 

Trong chương trình, ban tổ chức
đã tặng học bổng cho 10 học sinh
nghèo vượt khó của 5 trường; hỗ trợ
5 triệu đồng xây bể nước cho 2 hộ là
gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã
Liên Sơn và xã Vân An.

THU DIỄM

Phát động...

eo Báo cáo của Bộ Y tế,
tính đến 6 giờ ngày 3/10/2020,
Việt Nam đã 31 ngày không ghi
nhận ca mắc Covid-19 mới tại
cộng đồng. Cả nước có 1.095
trường hợp mắc Covid-19,
trong đó, 1.020 trường hợp đã
khỏi bệnh, 35 trường hợp tử
vong.

Bộ Y tế nhận định: nguy cơ
xuất hiện dịch bệnh trong cộng
đồng ở nước ta là thường trực
vì vẫn còn nguồn bệnh trong
cộng đồng, trong khi thời tiết
mùa đông – xuân là điều kiện
thuận lợi cho mầm bệnh lây
lan. Vì vậy, mỗi tổ chức, cá
nhân cần nâng cao ý thức, tinh

thần trách nhiệm trong phòng
chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã
tập trung thảo luận về kinh
nghiệm trong phòng, chống
dịch Covid-19 như: khoanh
vùng, xử lý ổ dịch đảm bảo an
toàn, triệt để; xây dựng các
phương án, kịch bản cho các
tình huống diễn biến của dịch;
phòng, chống Covid -19 trong
các nhà máy, cơ quan, trường
học.

Các địa phương đã đề xuất,
kiến nghị để tháo gỡ khó khăn
trong việc thu phí tại các khu
vực cách ly tập trung, nâng cao
năng lực xét nghiệm; tăng
cường công tác truyền thông,
thông tin trong tình hình mới
đảm bảo chính xác, công khai,

minh bạch.
Phát biểu kết luận, Phó ủ

tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
nhấn mạnh: Đại dịch Covid-19
vẫn đang diễn biến phức tạp,
nguy cơ bùng phát dịch bệnh
tại cộng đồng vẫn luôn thường
trực, vì vậy, chúng ta vẫn phải
đặt công tác phòng, chống dịch
lên hàng đầu. Các tổ chức, cá
nhân đều không được chủ
quan, lơ là, mất cảnh giác với
dịch bệnh.

Phó ủ tướng Chính phủ
yêu cầu các địa phương, cơ
quan, đơn vị cần thực hiện
nghiêm túc, triệt để chỉ đạo của
Trung ương, Bộ Y tế như: kiểm
soát chặt chẽ việc nhập cảnh
qua biên giới; siết chặt quản lý,
đảm bảo an toàn tại các khu

vực cách ly, không để xảy ra
tình trạng lây nhiễm chéo và lây
lan ra cộng đồng.

Cùng đó, tiếp tục duy trì
nguyên tắc “4 tại chỗ” với
phương châm: ngặn chặn sớm,
phát hiện kịp thời, cách ly triệt
để, khoanh vùng dập dịch và
điều trị hiệu quả. Đồng thời,
các địa phương cần nâng cao
năng lực xét nghiệm Covid-19
tại cơ sở, chủ động mua sắm
trang thiết bị, vật tư y tế dự
phòng; tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin để xây
dựng, hoàn thiện bản đồ an
toàn phòng, chống dịch Covid-
19, góp phần dự phòng hiệu
quả trước nguy cơ tiềm ẩn của
dịch bệnh.

TRIỆU THÀNH

Tiếp theo trang 1
Chính phủ...

Trưởng đoàn công tác tặng quà cho huyện Chi Lăng 
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Theo Quyết định số 3810
ngày 18/12/2019 của Bộ
trưởng Bộ KHCN về việc

công bố sản phẩm, hàng hóa
nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý
của Bộ KHCN, Chi cục Tiêu
chuẩn - Đo lường Chất lượng thực
hiện kiểm tra đối với 5 mặt hàng
gồm: mũ bảo hiểm; đồ chơi trẻ em;
thiết bị điện và điện tử (an toàn
điện, tương thích điện từ); sản
phẩm chiếu sáng bằng công nghệ
LED; thép làm cốt bê tông, thép
không gỉ. 

Để doanh nghiệp nắm được
danh mục hàng hóa cần kiểm tra,
nội dung kiểm tra, quy trình, thủ
tục, chi cục đã tiến hành rà soát
những doanh nghiệp nhập khẩu
hàng hóa qua địa bàn tỉnh để tuyên
truyền, hướng dẫn. eo đó, chi
cục thống kê được khoảng 50
doanh nghiệp nhập khẩu các mặt
hàng nằm trong danh mục Bộ
KHCN chỉ đạo kiểm tra. Để hỗ
trợ, chi cục trực tiếp gửi văn bản
tuyên truyền, hướng dẫn đến các
đơn vị; cập nhật các văn bản liên
quan trên trang thông tin của Sở
KHCN nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho doanh nghiệp tra cứu, tìm
hiểu.

Chị Vi ị ảo, nhân viên
Phòng Kinh doanh, Công ty Cổ
phần Phú Lộc Phú Tài cho biết:
Công ty đang có hướng mở rộng
thị trường sang mảng thiết bị điện
và sản phẩm chiếu sáng bằng công
nghệ LED, qua tìm hiểu trên trang
thông tin của Sở KHCN, tôi được

biết đó là những mặt hàng phải
tiến hành kiểm tra chất lượng.
Cùng đó, tôi cũng nắm được quy
trình, thủ tục kiểm tra để chuẩn bị.

Bên cạnh chủ động phối hợp
tuyên truyền, hướng dẫn doanh
nghiệp nhập khẩu, chi cục đã tăng
cường công tác kiểm tra, đánh giá
đối với các lô hàng nhập khẩu gồm:
kiểm tra đối với nhãn hàng hóa,
dấu hợp chuẩn, hợp quy; đánh giá
sự phù hợp và các tài liệu kèm theo
sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra;
thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn
đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ
thuật tương ứng khi cần thiết...
Trường hợp hàng hóa mà doanh
nghiệp chưa xác định được có
thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà
nước về chất lượng hay không, chi
cục sẽ tiến hành kiểm tra thực tế
hàng hóa tại kho ngoại quan. Mỗi
năm có khoảng 700 lô hàng nhập
khẩu với hàng nghìn mặt hàng, vì
vậy, công tác kiểm tra phải chặt chẽ,
nhưng cũng phải nhanh gọn nhằm
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp thông quan. 

Bà Nguyễn anh Xuân,
Trưởng Phòng nghiệp vụ Tiêu
chuẩn - Chất lượng, Chi Cục Tiêu
chuẩn - Đo lường Chất lượng cho
biết: Với những lô hàng sau khi
kiểm tra chất lượng cho kết quả
không đạt, Chi cục Tiêu chuẩn -
Đo lường Chất lượng sẽ từ chối
cấp chứng nhận. Với những lô
hàng như vậy, chi cục có thể kiến
nghị với cấp trên yêu cầu người
nhập khẩu tái xuất hàng hóa đó

hoặc yêu cầu tiêu hủy; kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền ra quyết định
tạm dừng nhập khẩu loại hàng hóa
không phù hợp. 

Bà Nông Hà ơ, Phó Chi cục
trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo
lường Chất lượng cho biết: Từ đầu
năm 2020 đến nay, chi cục đã tiếp
nhận hơn 550 lô hàng nhập khẩu
đăng ký kiểm tra chất lượng gồm:
đồ chơi trẻ em, đồ điện - điện tử,
thép. Trong đó, 513 lô hàng nhập
khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng
theo quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn kỹ
thuật tương ứng. Có 8 lô bị hủy

đăng ký, đây là những lô hàng
không đảm bảo chất lượng, nếu
lưu thông trên thị trường sẽ ảnh
hưởng đến sức khỏe người tiêu
dùng, chất lượng công trình… 

Kiểm tra chất lượng hàng hóa
nhập khẩu góp phần ngăn chặn
những sản phẩm không đảm bảo,
ảnh hưởng xấu đến người tiêu
dùng ra thị trường. ời gian tới,
Chi cục tiêu Chuẩn - Đo lường
Chất lượng sẽ tiếp tục phối hợp với
các ngành liên quản lý chặt chẽ các
loại hàng hóa nhập khẩu qua địa
bàn tỉnhn

Tăng cường kiểm tra chất lượng 
hàng nhập khẩu

Những ngày cuối tháng 9/2020,
chúng tôi có mặt tại thôn Hợp
Tân, xã Gia Cát (huyện Cao

Lộc). Đây là thôn được chọn xây dựng
khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020.
Mọi công việc liên quan đến xây dựng
khu dân cư NTM kiểu mẫu như: lắp
đèn đường, xây dựng sân thể thao, mở
rộng đường, trồng hoa, vệ sinh đường
làng ngõ xóm được bà con trong thôn
gấp rút triển khai thực hiện.

Ông Lộc Văn Trọng, Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Hợp Tân cho biết: Tranh
thủ thời tiết thuận lợi, bà con khẩn
trương thực hiện các tiêu chí khu dân
cư NTM kiểu mẫu. Không chỉ góp hơn
300 ngày công, mỗi hộ dân trong thôn

đóng góp thêm 180.000 đồng (cả thôn
có 130 hộ). Từ sự đồng thuận, đóng
góp của người dân và sự hỗ trợ nguồn
lực của nhà nước, sau hơn 1 tháng
triển khai thực hiện, đến nay, khu dân
cư NTM kiểu mẫu của thôn đã đạt trên
70% khối lượng.

Tương tự như thôn Hợp Tân, xã
Gia Cát, người dân thôn Sao Hạ, xã
Mai Sao (huyện Chi Lăng) cũng tích
cực chung tay, góp sức để thực hiện
khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ông Trần
Huy Quyền, Trưởng thôn Sao Hạ cho
biết: Ngay khi có chủ trương lựa chọn

khu dân cư tại thôn để xây dựng NTM
kiểu mẫu, bà con trong thôn rất phấn
khởi và nhanh chóng bắt tay vào thực
hiện. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của
Nhà nước, người dân trong thôn đóng
góp thêm 250.000 đồng/hộ, gần 800
ngày công để thực hiện các tiêu chí.
Đến nay, thôn đã cơ bản hoàn thành
việc nâng cấp nhà văn hóa thôn; lắp
đặt điện chiếu sáng; mở rộng đường;
xây dựng bồn hoa, vẽ tranh tường, xây
dựng cổng thôn, cổng nhà… Đến nay,
tiến độ xây dựng khu dân cư NTM kiểu
mẫu của thôn đạt khoảng 85%.

Cùng với 2 thôn kể trên, nhiều
thôn khác trên địa bàn tỉnh cũng đã
chung tay, góp sức và nhanh chóng
bắt tay vào triển khai xây dựng khu
dân cư NTM kiểu mẫu. Để hỗ trợ các
xã, năm 2020, UBND tỉnh đã phân
bổ10,8 tỷ đồng cho 51 xã  NTM để xây
dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến
cuối tháng 9/2020, đã có 51/51 khu
dân cư NTM kiểu mẫu được thẩm định
phê duyệt và triển khai thực hiện. Tiến
độ trung bình xây dựng khu dân cư
NTM kiểu mẫu đạt 40 - 50%, trong đó
nhiều khu đạt từ 80 - 90%.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó
Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng
NTM tỉnh cho biết: Bên cạnh hỗ trợ

nguồn lực, để triển khai xây dựng khu
dân cư NTM kiểu mẫu, UBND tỉnh đã
ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư NTM
kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2019 -2020. Đồng thời Văn phòng
Điều phối xây dựng NTM tỉnh ban
hành Hướng dẫn số 43/HD-VPĐP
ngày 9/4/2020 để hướng dẫn các xã
xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu
và quy trình công nhận khu dân cư
NTM kiểu mẫu.

Cùng với đó, để đảm bảo tiến độ,
nâng cao chất lượng các khu dân cư
NTM kiểu mẫu, Văn phòng Điều phối
xây dựng NTM tỉnh, huyện cũng như
các cơ quan liên quan đã tổ chức tập
huấn, tuyên truyền, vận động người
dân chung sức thực hiện các tiêu chí,
nhất là các tiêu chí liên quan đến xây
dựng cơ sở hạ tầng; thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực
hiện khu dân cư NTM kiểu mẫu ở các
thôn... 

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao,
sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước và
sự chung sức, đồng lòng của người
dân, việc triển khai xây dựng khu dân
cư NTM kiểu mẫu năm 2020 trên địa
bàn tỉnh đang được đẩy nhanh tiến
độ, đảm bảo kế hoạch đã đề ra. 

TÂN AN

Thời gian còn lại của năm
2020 không nhiều, để đạt kế
hoạch đề ra, các xã nông thôn
mới (NTM) đang đẩy nhanh
tiến độ xây dựng khu dân cư
NTM kiểu mẫu. 

Người dân thôn Hợp Tân, xã Gia Cát chung sức thực hiện các tiêu chí khu dân cư
NTM kiểu mẫu

Với những mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam, việc kiểm tra chất lượng hàng hóa là yêu cầu bắt buộc.
Điều này giúp ngăn chặn những mặt hàng kém chất lượng, không đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật lưu
thông trên thị trường, thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công
nghệ (KHCN) đã tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

THỤC QUYÊN 

Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn -  Đo lường Chất lượng kiểm tra hàng nhập
khẩu là thiết bị điện

Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020 có
7 tiêu chí gồm: nhà ở và vườn hộ gia đình; đường giao thông; nhà văn hoá và
khu thể thao thôn; phát triển sản xuất và giảm nghèo; văn hoá, giáo dục, y tế;
vệ sinh môi trường; an ninh, trật tự xã hội và bình đẳng giới.

Tăng tốc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng đã
tiếp nhận hơn 550 lô hàng nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng gồm: đồ
chơi trẻ em, đồ điện - điện tử, thép. Trong đó, 8 lô bị hủy đăng ký, đây là
những lô hàng không đảm bảo chất lượng, nếu lưu thông trên thị trường sẽ
ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, chất lượng công trình… 

Ngân hàng Chính sách
xã hội đánh giá kết
quả hoạt động 9 tháng
đầu năm

Ngày 4/10/2020, Ngân hàng
Chính sách xã hội (NHCSXH)

Việt Nam tổ chức giao ban trực
tuyến đánh giá kết quả hoạt
động 9 tháng đầu năm, triển khai
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3
tháng cuối năm 2020. 

Trong 9 tháng đầu năm 2020,
NHCSXH đã bám sát các chỉ thị,
nghị quyết của Thủ tướng Chính
phủ, Ngân hàng Nhà nước và Hội
đồng quản trị NHCSXH lãnh đạo,
chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện
nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và
đạt được những kết quả toàn
diện.

Đến ngày 30/9/2020, tổng
nguồn vốn tín dụng chính sách
đạt 231.409 tỷ đồng, tăng 19.515
tỷ đồng so với năm 2019. Tổng
doanh số cho vay 9 tháng đầu
năm đạt 60.231 tỷ đồng, tăng
5.161 tỷ đồng so với cùng kỳ năm
trước, với gần 1.653 nghìn lượt
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các
đối tượng chính sách khác được
vay vốn. Tổng dư nợ đạt 223.207
tỷ đồng, tăng 16.402 tỷ đồng so
với năm 2019. Cả nước hiện có
gần 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận
nghèo và các đối tượng chính
sách khác còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá
hạn chiếm 0,23% tổng dư nợ.

Tại tỉnh Lạng Sơn, tính đến
ngày 30/9/2020, tổng dư nợ các
chương trình cho vay tại NHCSXH
tỉnh đạt hơn 3.079 tỷ đồng, tăng
191 tỷ đồng, hoàn thành 94,7%
kế hoạch tăng trưởng dư nợ, với
hơn 68 nghìn khách hàng còn dư
nợ. Doanh số cho vay 9 tháng
đầu năm đạt 759,1 tỷ đồng với
20.605 lượt hộ vay.

Tại buổi giao ban, các đại
biểu tập trung thảo luận, đánh
giá kết quả hoạt động 9 tháng
đầu năm đồng thời kiến nghị, đề
xuất một số giải pháp để hoàn
thành các chỉ tiêu 3 tháng cuối
năm 2020.

KIM HUYÊN 
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Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
Trong bối cảnh Việt Nam

hội nhập quốc tế ngày
càng sâu rộng, quán triệt

các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh
công tác đối ngoại và hội nhập
quốc tế, đặc biệt là chủ trương hội
nhập quốc tế tại Đại hội XII của
Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020,
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã
đặc biệt chú trọng, chỉ đạo các
cấp, các ngành triển khai tích cực,
hiệu quả, đồng bộ, toàn diện trên
cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng,
Ngoại giao Nhà nước và đối
ngoại Nhân dân nhằm chủ động,
tích cực hội nhập, tranh thủ tốt
nhất các điều kiện quốc tế thuận
lợi, phát huy tối đa tiềm năng, lợi
thế của một tỉnh biên giới với
231,74 km đường biên giới, là cửa
ngõ kết nối Việt Nam, các nước
ASEAN và Trung Quốc. 

Trong nhiều năm qua, tỉnh đã
luôn quan tâm chú trọng phát
triển quan hệ giao lưu hữu nghị,
hợp tác với khu tự trị dân tộc
Choang Quảng Tây và các địa
phương của Trung Quốc; quan
hệ truyền thống hữu nghị, hợp
tác giữa hai tỉnh - khu đã không
ngừng được tăng cường, mở
rộng, đi vào chiều sâu và đem lại
nhiều lợi ích thiết thực, đạt được
nhiều kết quả quan trọng trên
hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là
trong lĩnh vực hợp tác kinh tế,
thương mại biên giới; đấu nối
giao thông đường bộ, mở và nâng
cấp cửa khẩu; hợp tác quản lý
biên giới, duy trì an ninh, an toàn
trật tự, phòng chống tội phạm
trên khu vực biên giới; giao thông
- vận tải; khoa học – công nghệ;
nông – lâm nghiệp; y tế; giáo dục
đào tạo; văn hoá thể thao, du lịch
mang lại nhiều lợi ích cho phát
triển kinh tế - xã hội, góp phần
nâng cao đời sống nhân dân khu
vực biên giới hai bên.

Các hoạt động trao đổi đoàn
lãnh đạo cấp tỉnh - khu, cấp
ngành, cấp huyện và Nhân dân
hai bên biên giới thường xuyên
được tổ chức nhằm tăng cường
hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc
đẩy các nội dung hợp tác hai bên
ngày càng đạt hiệu quả cao. Tích
cực phát huy hiệu quả các hình
thức hợp tác, đặc biệt là Chương
trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí
thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lạng Sơn,
Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà
Giang (Việt Nam) - Bí thư Khu
ủy khu tự trị dân tộc Choang
Quảng Tây (Trung Quốc); cơ chế
Hội nghị Ủy ban công tác liên
hợp giữa UBND các tỉnh: Lạng
Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà
Giang (Việt Nam) và chính quyền
khu tự trị dân tộc Choang Quảng
Tây (Trung Quốc); cơ chế giao
lưu giữa các cơ quan đảng, đoàn
thể, giữa các ngành, các huyện thị
biên giới: đến nay đã có 5 cặp
huyện - thị biên giới ký kết thiết
lập quan hệ "huyện - thị hữu nghị
quốc tế", có 12 cặp thôn bản biên
giới ký kết thôn bản hữu nghị
biên giới; 11 đồn biên phòng ký
kết "đồn - trạm hữu nghị, biên
giới bình yên".

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường
mở rộng quan hệ hợp tác với các
địa phương khác của Trung
Quốc, các đối tác Nhật Bản, Hàn
Quốc, Pháp, Australia; các tổ
chức kinh tế, tài chính quốc tế;
các cơ quan đại diện ngoại giao;
các tổ chức quốc tế, khu vực tại
Việt Nam và nhiều tổ chức quốc
tế, tổ chức phi chính phủ nước
ngoài có hoạt động hợp tác triển
khai dự án ODA, NGO trên địa
bàn tỉnh, tập trung vào lĩnh vực
phát triển hạ tầng cơ sở giao
thông, nông nghiệp và phát triển
nông thôn, y tế, giáo dục, quản lý
đất đai, bảo vệ môi trường, hệ
sinh thái, phát triển du lịch bền
vững và nâng cao chất lượng cuộc
sống người dân vùng khó khăn
trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời quan tâm đầu tư
nâng cao chất lượng và hiệu quả
công tác thông tin đối ngoại; tích
cực chủ động hợp tác với các đối
tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật
Bản tổ chức được nhiều khóa đào
tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực
và chất lượng nguồn nhân lực
cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của
tỉnh trên các lĩnh vực hành chính
công, quản lý và phát triển kinh
tế địa phương, quản lý đô thị,
nông nghiệp, xây dựng nông thôn
mới, du lịch bền vững, quy hoạch
đô thị...

Để phát huy những kết quả
tích cực như trên, tỉnh cần tiếp
tục tập trung chỉ đạo triển khai
một số giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác đối
ngoại góp phần phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ
tới như sau:

ứ nhất, tiếp tục triển khai
nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh
đạo tuyệt đối, toàn diện và Nhà
nước quản lý thống nhất công tác
đối ngoại; phối hợp chặt chẽ giữa
ba trụ cột gồm: đối ngoại Đảng,
ngoại giao Nhà nước và đối ngoại
Nhân dân. Qua đó tạo sức mạnh
tổng hợp của tất cả các sở, ban,
ngành, sự đồng thuận của Nhân
dân trong việc triển khai đường
lối đối ngoại của Đảng và Nhà

nước.
ứ hai, cần quyết liệt đổi mới

tư duy từ cấp lãnh đạo cho tới cán
bộ tham mưu tại địa phương về
hội nhập quốc tế phục vụ phát
triển. Nhận thức sâu sắc hơn về
vai trò của hợp tác quốc tế đối với
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương trong thời kỳ mới. Vừa
có “tư duy toàn cầu” để nắm và
hiểu những thay đổi của xu thế
quốc tế và thực tiễn hội nhập
quốc tế của nước ta, vừa nhận
thức rõ hơn giá trị cốt lõi và thế
mạnh của địa phương và tích cực
tìm kiếm giải pháp để nâng cao
chất lượng và thương hiệu sản
phẩm, năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp địa phương. 

ứ ba, cần đề ra nhiều chủ
trương, chính sách, kế hoạch dài
hạn, trung hạn, hàng năm về hội
nhập quốc tế và đối ngoại đồng
bộ, toàn diện trên các phương
diện đối ngoại Đảng, ngoại giao
nhà nước, đối ngoại nhân dân và
trên các lĩnh vực chính trị, kinh
tế, văn hóa, an ninh quốc phòng,
quản lý thống nhất hoạt động đối
ngoại trên địa bàn tỉnh, đồng thời
tăng cường chỉ đạo các cơ quan,
ban, ngành, huyện, thành phố
triển khai nhiều giải pháp đổi
mới nhằm đẩy mạnh và nâng cao
hiệu quả công tác đối ngoại của
tỉnh. Những công tác cụ thể bao
gồm: đẩy mạnh cải cách hành
chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu,
thu hút có chọn lọc nguồn vốn
FDI, tranh thủ nguồn vốn ODA
và NGO; khai thác hiệu quả hợp
tác cấp địa phương với các đối
tác, doanh nghiệp nước ngoài,
qua đó mở rộng thị trường, tranh
thủ các nguồn lực về vốn, công
nghệ, kỹ năng quản lý, quản trị
địa phương.

ứ tư, tiếp tục duy trì và phát
triển quan hệ hữu nghị hiệu quả,
thực chất với khu tự trị dân tộc
Choang Quảng Tây và một số địa
phương của Trung Quốc, hợp tác
triển khai tuyên truyền, phổ biến,
hướng dẫn và tổ chức thực hiện
tốt các văn kiện pháp lý về biên
giới trên đất liền Việt Nam -

Trung Quốc. Triển khai thực hiện
các Đề án phát triển quan hệ cấp
địa phương với các đối tác chiến
lược trong khu vực và trên thế
giới, đặc biệt các đối tác Nhật
Bản, Hàn Quốc, Pháp, Australia;
cụ thể hóa hiệu quả các nội dung
thỏa thuận hợp tác quốc tế đã
được ký kết; thúc đẩy thiết lập và
duy trì quan hệ cấp địa phương
với các đối tác Nhật Bản, Hàn
Quốc, Australia, một số nước
Châu Âu; đổi mới phương thức
phát triển quan hệ hợp tác với các
cơ quan, tổ chức kinh tế, tài chính
quốc tế và khu vực; phương thức
xúc tiến vận động, thu hút vốn
FDI, ODA, NGO vào tỉnh; xúc
tiến thu hút các nguồn lực đầu tư
vào Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, các khu, cụm
công nghiệp của tỉnh; tích cực
tìm kiếm đối tác, thị trường cho
các sản phẩm nông lâm sản chủ
lực của tỉnh.

ứ năm, xây dựng và triển
khai hiệu quả kế hoạch thực hiện
Chiến lược ngoại giao văn hóa và
Chiến lược thông tin tuyên
truyền đối ngoại trên địa bàn
tỉnh, trong đó tập trung hoàn
thiện và cụ thể hóa thành kế
hoạch hành động, quảng bá hình
ảnh địa phương ra thế giới, từng
bước xây dựng thương hiệu địa
phương, thương hiệu ngành nghề
và sản phẩm OCOP (chương
trình mỗi xã một sản phẩm).
ường xuyên đổi mới công tác
xây dựng phát hành các tài liệu,
ấn phẩm thông tin đối ngoại chất
lượng, quảng bá, giới thiệu, xúc
tiến đầu tư, có dịch sang các thứ
tiếng: Anh, Trung, Nhật, Hàn,
Pháp, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu
thông tin về tỉnh của các đối tác
quốc tế.

ứ sáu, tăng cường hơn nữa
sự phối hợp chặt chẽ quốc phòng
- an ninh - đối ngoại trong việc
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững
môi trường hòa bình, ổn định
khu vực biên giới để phát triển và
bảo vệ vững chắc chế độ xã hội

chủ nghĩa.
ứ bảy, chú trọng và tăng

cường công tác nghiên cứu, dự
báo tình hình quốc tế và khu vực
có ảnh hưởng đến tiến trình hội
nhập quốc tế và quan hệ đối
ngoại của tỉnh, đặc biệt việc nắm
bắt xu hướng hợp tác quốc tế,
chính sách hợp tác quốc tế, phát
triển kinh tế đối ngoại của đối tác
chiến lược để có định hướng chỉ
đạo, kế hoạch, lựa chọn đối tác
triển khai phù hợp. Tăng cường
trao đổi, phối hợp giữa các cơ
quan, đơn vị trong tỉnh đối với
việc nghiên cứu, đánh giá sâu về
tiềm năng, thế mạnh, điểm tương
đồng của tỉnh và đối tác, lựa chọn
đối tác, cung cấp thông tin, tiếp
xúc, vận động thiết lập quan hệ
hợp tác quốc tế, tìm kiếm các nội
dung có tiềm năng hợp tác cụ thể,
trọng tâm, trọng điểm, mang lại
lợi ích thiết thực về mặt kinh tế và
xã hội. Đồng thời bảo đảm yêu
cầu về phát triển bền vững và an
ninh quốc phòng; kiểm tra, đánh
giá hiệu quả các chương trình
hợp tác quốc tế và công tác quản
lý, bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc
gia.

ứ tám, chủ động, tích cực,
kiên trì trong việc kết nối, tiếp
xúc, duy trì quan hệ, vận động,
đàm phán hợp tác, viện trợ với
các đối tác nước ngoài, phát huy
tối đa mọi kênh thông tin, đặc
biệt tranh thủ sự quan tâm, hỗ
trợ của các bộ, ngành Trung
ương, các cơ quan đại diện của
Việt Nam ở nước ngoài trong
việc kết nối, thiết lập quan hệ với
các cơ quan, tổ chức, địa phương,
doanh nghiệp nước ngoài. Kịp
thời phối hợp chặt chẽ, cung cấp
thông tin cần thiết phục vụ cho
việc xem xét các đề xuất, dự án
hợp tác quốc tế. Duy trì và khai
thác hiệu quả hợp tác với các đối
tác, doanh nghiệp đã có quan hệ,
đồng thời tích cực tìm hiểu, xây
dựng các quan hệ hợp tác mới;
chú trọng đảm bảo quốc phòng,
an ninh, chủ quyền quốc gia
trong triển khai các hoạt động
đối ngoại. 

ứ chín, bố trí nguồn lực và
tăng cường đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ làm công tác đối ngoại,
hội nhập quốc tế tại các cơ quan,
đơn vị trong tỉnh; chủ động, tích
cực kết nối với các cục, vụ
chuyên môn của Ban Đối ngoại
Trung ương, Bộ Ngoại giao và
các đối tác nước ngoài của tỉnh
tổ chức và vận động tài trợ các
chương trình đào tạo, bồi dưỡng
kiến thức về đối ngoại, hội nhập
quốc tế, vận động, đàm phán,
triển khai hợp tác quốc tế và bồi
dưỡng trình độ ngoại ngữ cho
cán bộ, công chức, viên chức của
tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác
quốc tế trong đào tạo, nâng cao
trình độ cho đội ngũ cán bộ,
công chức đáp ứng yêu cầu trong
tình hình mớin

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở
Ngoại vụ đã trình bày tham luận  “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn”.  Báo Lạng Sơn trân trọng trích đăng nội dung tham luận.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết phụ lục triển khai phát triển bền vững du lịch giữa tỉnh Lạng Sơn 
với Viện kỹ nghệ Quốc gia Pháp (CNAM)                                                                                                                               Ảnh: HOÀNG CƯỜNG
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Với tinh thần lấy sự hài lòng
của công dân là thước đo chất
lượng dịch vụ, từ khi thành lập
đến nay, Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh (PVHCC)
đã có nhiều việc làm cụ thể,
thiết thực góp phần cải thiện
nền hành chính của tỉnh. Qua
đó, sự tín nhiệm, hài lòng của
người dân, tổ chức đối với
công tác phục vụ của cơ quan
hành chính nhà nước tại trung
tâm ngày càng được nâng lên.

Những ngày cuối tháng
9/2020, có mặt tại Trung
tâm PVHCC tỉnh, được

chứng kiến sự phấn khởi của
người dân đến giải quyết thủ tục
hành chính (TTHC), chúng tôi
mới cảm nhận được sự phục vụ
chuyên nghiệp của đội ngũ công
chức, viên chức làm việc tại đây.
Tại 20 quầy làm việc, trung tâm
đã bố trí máy khảo sát mức độ
hài lòng để công dân khi đến làm
việc có thể đánh giá ngay sau khi
giải quyết xong công việc. Anh
Hoàng Minh Trường, đường Lê
Hồng Phong, phường Tam
Thanh, thành phố Lạng Sơn cho
biết: Tôi đến đây làm thủ tục xin
cấp phép thi công công trình
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông đường
bộ. Được cán bộ ở đây hướng
dẫn nhiệt tình, tôi đã hoàn thiện
xong hồ sơ để nộp. Các cán bộ
rất niềm nở giúp đỡ nên tôi đã
đánh giá mức độ rất hài lòng.

eo số liệu của trung tâm, từ
năm 2019 đến hết tháng 9/2020,
có 21.626 lượt người dân, tổ chức
đánh giá đội ngũ công chức, viên
chức làm việc tại trung tâm.
Trong đó, mức độ hài lòng cao có
20.577 lượt, chiếm tỷ lệ 95%.
Tiêu biểu, từ đầu năm 2020 đến
nay, cán bộ một số đơn vị có tỷ lệ
đánh giá hài lòng cao như: Ban
Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng – Lạng Sơn (100%);

Công an tỉnh (100%); Điện lực
(98,1%), Sở Nội vụ (97,3%)…

Để đạt được kết quả đó, từ
khi thành lập (đầu năm 2019)
đến nay, lãnh đạo Trung tâm
PVHCC đã tham mưu cho Văn
phòng UBND tỉnh trình Chủ
tịch UBND tỉnh ra quyết định về
ban hành quy chế phối hợp hoạt
động giữa trung tâm với các cơ
quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt
động giải quyết TTHC. Đồng

thời, trung tâm đã triển khai làm
việc vào sáng thứ bảy hằng tuần
đối với 8 sở, ngành với 266
TTHC. Từ năm 2019, trung tâm
cũng đã ban hành quy chế làm
việc, quy tắc ứng xử của công
chức, viên chức, người lao động;
tuyên truyền, quan triệt đội ngũ
cán bộ, đặc biệt là công chức tiếp
nhận và trả kết quả của các sở,
ngành về thái độ phục vụ, kỹ
năng giao tiếp khi làm việc với
người dân, doanh nghiệp. 

Bà Đàm ị Lan, công chức
tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết TTHC của Sở Giao thông
- Vận tải tại Trung tâm PVHCC
chia sẻ: Do thường xuyên được
tuyên truyền, tập huấn và hiểu
được trách nhiệm của một công
chức giải quyết TTHC, tôi đã tích
cực trau dồi chuyên môn nghiệp
vụ, nâng cao trình độ hiểu biết
của bản thân. Đặc biệt, khi công
dân có những vướng mắc trong
quá trình làm hồ sơ TTHC, tôi
luôn giúp đỡ, hướng dẫn để họ
được giải quyết nhanh chóng,
thuận tiện nhất. Nhờ đó, trong
hai năm 2019 và 2020, tôi được
người dân đánh giá mức độ hài
lòng đạt trên 95%.

Song song với nâng cao chất
lượng phục vụ, trung tâm cũng

cử cán bộ thường xuyên giám sát
tại khu vực tiếp nhận và trả kết
quả, vừa hướng dẫn cá nhân, tổ
chức đến thực hiện TTHC vừa
đôn đốc, hỗ trợ cán bộ các sở,
ngành  vận hành trang thiết bị,
phần mềm giải quyết công việc.
Từ đầu năm 2020 đến hết tháng
9/2020, trung tâm đã giải quyết
32.684 hồ sơ, trong đó có 13.986
hồ sơ trước hạn (chiếm 42,79%),
18.645 hồ sơ đúng hạn (chiếm
57,05%), chỉ có 53 hồ sơ trễ hạn
(chiếm 0,16%)...

Ông Bùi Đức Trung, Phó
Giám đốc Trung tâm PVHCC
cho biết: ời gian tới, chúng tôi
sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp
nhận và trả kết quả giải quyết
TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm
bảo đúng quy định, tiến độ, nâng
cao hơn nữa chất lượng phục vụ
công dân. Bên cạnh đó, chúng tôi
sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc
công chức, viên chức, người lao
động tại trung tâm thực hiện
nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ
cương công vụ và văn minh công
sở trong giải quyết TTHC. Trước
mắt, từ nay đến cuối năm 2020,
trung tâm sẽ phối hợp với Sở
ông tin và Truyền thông tổ
chức tập huấn cho nhân viên bưu
điện các nội dung liên quan đến
tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ
TTHC theo cơ chế một cửa của
các sở, ngành được thực hiện thí
điểm. 

HOÀNG HIẾU

Công dân đánh giá mức độ hài lòng trên máy đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết
quả TTHC của Sở Giao thông  - Vận tải

giải QUyếT THủ TụC HàNH CHíNH

Nâng chất lượng phục vụ, tăng sự hài lòng

Chị Đàm Thị Thanh Tâm,
Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh đoàn cho biết: Ngay

từ đầu tháng 9/2020, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban
hành kế hoạch chỉ đạo các
huyện, thành đoàn, cơ sở đoàn
trực thuộc tổ chức diễu hành
tuyên truyền về ATGT vào ngày
4/9/2020; 100% liên đội trường
học trên địa bàn tỉnh tổ chức
hoạt động tuyên truyền, giáo dục
về văn hóa giao thông và Luật
Giao thông đường bộ (GTĐB);
100% huyện, thành đoàn chỉ đạo
các đội hình thanh niên tình
nguyện tổ chức ra quân phát
quang tầm nhìn tại các biển báo
giao thông tại địa bàn. Ngoài ra,
các đơn vị chủ động tuyên truyền
qua nhiều hình thức như: phát tờ
rơi, áp phích; diễu hành tuyên
truyền, tuyên truyền qua loa
phóng thanh, sân khấu hóa, qua
facebook, zalo, website của đơn
vị… 

Kết quả, trong tháng 9/2020,
các huyện, thành đoàn tổ chức
được 11 cuộc diễu hành; thành
lập trên 40 đội xung kích, phối
hợp với các cơ quan chức năng tổ
chức gần 1.000 buổi tuyên truyền
về ATGT cho hàng chục nghìn
đoàn viên thanh niên (ĐVTN),
học sinh tham gia. Đồng thời chỉ
đạo 100% đoàn trường học tổ
chức cho phụ huynh ký cam kết
chấp hành Luật GTĐB, không
giao xe cho con em không đủ
điều kiện tham gia giao thông...

Anh Hà anh Tuấn, Phó Bí

thư Huyện đoàn Lộc Bình cho
biết: Chúng tôi đã xây dựng kế
hoạch chỉ đạo các cấp cơ sở đoàn
trong huyện thực hiện các hoạt
động tuyên truyền như tổ chức
cho các đoàn viên ký cam kết
không vi phạm Luật GTĐB; chủ
động đưa nội dung tuyên truyền
pháp luật về ATGT vào các buổi
sinh hoạt chi đoàn, chi hội; tăng
cường tuyên truyền trực quan,
qua các trang mạng xã hội zalo,
facebook, tổ chức các cuộc thi,
diễn đàn, sân khấu hóa, diễu
hành… để đưa quy định của
Luật GTĐB đến cán bộ, ĐVTN
và Nhân dân trên địa bàn. 

Trong tháng 9/2020, Huyện
đoàn đã phối hợp với một số cơ
quan, đơn vị và 15 trường học
thuộc các cấp học THCS, THPT
thực hiện tuyên truyền được 15
buổi về Luật GTĐB thu hút trên
6 nghìn lượt ĐVTN, học sinh và
Nhân dân tham gia. Cùng với đó,
Huyện đoàn chỉ đạo 58 đoàn
trường trên địa bàn huyện tổ
chức ít nhất 1 buổi ngoại khóa
gắn với chủ đề ATGT, duy trì
hoạt động mô hình cổng trường

ATGT và 29 đoạn đường thanh
niên tự quản. 

Được tham dự buổi tuyên
truyền ATGT do Huyện đoàn
Lộc Bình phối hợp với một số
đơn vị tổ chức, em Nguyễn Văn
Nam, học sinh lớp 11A,  Trường
THPT Na Dương cho biết: Được
tham dự buổi tuyên truyền về
ATGT, em và các bạn trong
trường được cập nhật thêm
nhiều kiến thức về các quy định
đảm bảo an toàn khi tham gia
giao thông như: đội mũ bảo hiểm
đúng cách, không dàn hàng 3,
hàng 4 ra đường... đồng thời
được hướng dẫn kỹ năng tham
gia giao thông an toàn.

ời gian tới, các cấp bộ đoàn
tiếp tục triển khai các hoạt động
tuyên truyền nhằm góp phần
đảm bảo ATGT trên địa bàn. Đi
đôi với tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật cho ĐVTN,
học sinh, sinh viên, các cấp bộ
đoàn toàn tỉnh sẽ tập trung đẩy
mạnh hoạt động của các đội
xung kích tham gia bảo đảm
TTATGT, tăng cường hoạt động
mô hình “cổng trường ATGT”,

đăng ký đoạn đường thanh niên
tự quản, tham gia tu sửa, làm
mới đường giao thông nông
thôn… Qua đó tiếp tục phát huy

vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ
góp phần giữ gìn TTATGT và
xây dựng văn hóa giao thông
trong cộng đồngn

tuổi trẻ LạnG Sơn 

Xung kích tuyên truyền đảm bảo 
an toàn giao thông

HoàNg CườNg

Hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông (ATGT - tháng 9/2020), Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện,
thành đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền. Theo đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tới đoàn viên, thanh niên và học sinh thông
qua sinh hoạt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trao đổi về các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT... Qua đó,
nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong thanh, thiếu niên và Nhân dân trên địa
bàn.

Học sinh Trường THCS xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng trả lời câu hỏi về Luật Giao
thông đường bộ tại buổi ngoại khóa về tuyên truyền ATGT

Theo các quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, tính đến hết tháng
9 năm 2020, Trung tâm PVHCC có tổng số 1.281 TTHC đang được tiếp nhận và
trả kết quả. Trong đó, có 1.229 TTHC  của  17  sở,  ban,  ngành;  19  TTHC  của
Điện  lực  Lạng Sơn; 7 TTHC của Công an tỉnh và 26 TTHC của Bảo hiểm xã hội
tỉnh. 
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Trước đây, công tác chăm
sóc sức khỏe ban đầu cho
người dân mới chỉ dừng lại

ở công tác phối hợp giữa hội CTĐ
các cấp với Hội Thầy thuốc trẻ,
trung tâm y tế các huyện và trạm
y tế các xã trên địa bàn tỉnh; chưa
đưa được các thiết bị y tế hiện đại
đến với người để thăm khám
cũng như có sự hỗ trợ để đưa
người bệnh về các bệnh viện
tuyến Trung ương phẫu thuật,
điều trị. 

Hai năm gần đây, công tác
chăm sóc sức khỏe đã có sự
chuyển biến rõ nét cả về hình thức
tổ chức và hiệu quả thực tế. Hoạt
động phối hợp giữa Hội CTĐ
tỉnh với Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn
Vingroup trong tổ chức chương
trình khám chữa bệnh nhân đạo,
tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc
miễn phí cho người dân vùng sâu,
biên giới trên địa bàn tỉnh được
tăng cường. Theo đó, từ năm
2018  đến nay, Quỹ Thiện tâm đã
tổ chức khám, chữa bệnh và cấp
phát thuốc miễn phí cho trên
10.000 lượt người với tổng trị giá
gần 10 tỷ đồng. 

Bà Hoàng Thị Liên (73 tuổi),
xã Bình Trung, huyện Cao Lộc
cho biết: Tôi thường xuyên bị
cảm, cúm và nhức đầu. Các bác sỹ

rất tận tình thăm, khám, tư vấn
sức khỏe để tôi biết chăm sóc sức
khoẻ bản thân tốt hơn. Ngoài ra,
tôi còn được cấp thuốc miễn phí
để phòng, chống một số bệnh
thông thường.

Chương trình phối hợp của
Hội CTĐ tỉnh với Bệnh viện Mắt
kỹ thuật cao Hà Nội tổ chức khám
các bệnh về mắt cho người cao
tuổi, người nghèo, gia đình chính
sách trên địa bàn tỉnh cũng là một
trong những hoạt động ý nghĩa

thường xuyên được tổ chức.
Trong năm 2018 và 2019, (năm
2020 chưa triển khai), các đơn vị
đã tổ chức khám các bệnh về mắt
cho trên 14.400 lượt người, trong
đó, có 1.160 người được hỗ trợ
mổ đục thủy tinh thể, cắt màng,
mộng mắt. 

eo số liệu của Hội CTĐ
tỉnh, từ năm 2018 đến hết tháng
8/2020, các cấp hội CTĐ trong
tỉnh đã phối hợp với các tổ chức,
doanh nghiệp, bệnh viện trong và

ngoài tỉnh, Hội ầy thuốc trẻ,
trung tâm y tế huyện và các trạm
y tế xã khám bệnh, tư vấn sức
khỏe và cấp phát thuốc miễn phí
cho trên 30.600 lượt người với
tổng trị giá trên 5,5 tỷ đồng. 

Trong 8 tháng đầu năm 2020,
một trong những hoạt động sôi
nổi của Hội CTĐ tỉnh là chủ động
phối hợp với Sở Ngoại vụ và các
ngành liên quan triển khai các
hoạt động phòng, chống dịch
Covid-19. eo đó, các cấp hội

CTĐ trong tỉnh đã vận động các
tổ chức, doanh nghiệp chia sẻ khó
khăn, hỗ trợ người nghèo bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh; tổ chức lễ ra
quân, các đợt tuyên truyền, phòng
chống dịch Covid-19. Qua đó,
Hội CTĐ tỉnh đã phát trên 10.000
tờ rơi; ra quân tuyên truyền, cấp
phát gần 10.000 khẩu trang, nước
rửa tay miễn phí cho người dân;
phối hợp với Sở Ngoại vụ hỗ trợ
khu tự trị dân tộc Choang Quảng
Tây, Trung Quốc  891.000 khẩu
trang, 28.500 đôi găng tay y tế;
hơn 6.640 chai nước súc miệng,
nước rửa tay và 11.500 bánh xà
phòng… với tổng trị giá trên 4,2
tỷ đồng.

Bà Nông Bích uận, Chủ tịch
Hội CTĐ tỉnh cho biết: Bên cạnh
những hoạt động trên, công tác
hiến máu tình nguyện, sơ cấp cứu
ban đầu và công tác vận động
người dân tham gia đăng ký hiến
mô, tạng cũng được các cấp hội
CTĐ quan tâm, triển khai và có
nhiều kết quả tích cực. Hiện nay,
toàn tỉnh đã có trên 100 người
tham gia đăng ký hiến mô, tạng
sau khi qua đời hoặc chết não… 

Các hoạt động trên góp phần
chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức
khỏe của Nhân dân và thực hiện
tốt các chính sách an sinh xã hội.
ời gian tới, hội tiếp tục đẩy
mạnh công tác phối hợp với các
ngành liên quan, vận động các tổ
chức, doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm tổ
chức các chương trình khám,
chữa bệnh nhân đạo hướng về cơ
sởn

các cấp hội chữ thập đỏ

Đa dạng hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như:
khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, biên giới của tỉnh. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay do xuất hiện dịch Covid-19,
công tác này càng được tăng cường. 

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh cùng lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và nhà tài trợ thăm, động viên Nhân dân xã Bình Trung 
khám bệnh miễn phí

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn
hóa” là một trong những chủ
trương lớn của Đảng và Nhà
nước. Phát huy vai trò của tổ
chức Đoàn, những năm qua,
các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã
đẩy mạnh tuyên truyền trong
đoàn viên, thanh thiếu nhi
(ĐVTTN), xây dựng các thiết
chế văn hóa, thể thao, làm tốt
công tác đền ơn đáp nghĩa... 

Anh Lăng Văn Chí, Phó Bí
thư Tỉnh đoàn cho biết:
Triển khai cuộc vận động

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”, từ năm 2016 đến
nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
chú trọng công tác xây dựng tư
tưởng chính trị lành mạnh trong
ĐVTN. Theo đó, chúng tôi nâng
cao chất lượng cuốn bản tin Tuổi
trẻ Xứ Lạng, Măng non Xứ Lạng,
tổ chức các cuộc thi, chuyên mục
trên hệ thống website của Đoàn,
trang mạng xã hội  nhằm xây
dựng lớp ĐVTTN có tư tưởng,
lập trường chính trị vững vàng,
có kiến thức sâu rộng về các lĩnh
vực trong đời sống, xã hội.

eo đó, công tác tuyên
truyền về xây dựng đời sống văn
hóa được các cấp bộ đoàn triển
khai sôi nổi thông qua hoạt động
sinh hoạt chi đoàn, chi hội, diễn
đàn, ngoại khóa, ngày Gia đình
Việt Nam 28/6… Từ năm 2016
đến nay, các cấp bộ đoàn toàn
tỉnh tổ chức hơn 7.900 buổi sinh

hoạt chuyên đề cho 81.000 lượt
ĐVTTN. Nội dung sinh hoạt
gồm phổ biến các luật: Hôn nhân
và Gia đình; Phòng chống bạo
lực gia đình; Bình đẳng giới;
Chăm sóc, bảo vệ trẻ em; chăm
sóc sức khỏa sinh sản… Đặc biệt,
đoàn thanh niên các cấp, tổ chức
diễn đàn “anh niên, phụ nữ
trong công tác vận động xây
dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh
phúc, tiến bộ, văn minh” thu hút
500 gia đình trẻ và hơn 4.000
ĐVTN tham gia. Diễn đàn đã
kịp thời biểu dương và nhân
rộng những gia đình trẻ tiêu biểu
trong lao động, sản xuất, nuôi
dạy con khỏe mạnh, gia đình
hạnh phúc. 

Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã
tham mưu với cấp ủy, chính
quyền quy hoạch nhà văn hóa
thanh thiếu nhi cấp huyện và
điểm vui chơi xã, phường, thị

trấn nhằm tạo điều kiện cho
ĐVTTN rèn luyện thể thao, vui
chơi giải trí. Năm 2019, tổ chức
đoàn đã xây mới 260 sân chơi,
bãi tập cho ĐVTTN tại 100% xã,
phường, thị trấn trị giá 4,5 tỷ
đồng. Song song với đó, các cấp
bộ đoàn tổ chức hơn 1.000 hoạt
động văn hóa văn nghệ, thể dục
thể thao tại trường học, khu dân
cư, đồng thời phát động phong
trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên
tham gia ít nhất 1 môn thể thao”.
Hằng năm, Tỉnh đoàn đều tổ
chức các giải bóng đá, bóng bàn,
cầu lông… cho ĐVTN các
huyện, thành đoàn, đoàn trực
thuộc tham gia. 

Tại các thôn xây dựng khu
dân cư kiểu mẫu, tổ chức đoàn
đã phát huy vai trò tích cực trong
việc triển khai các mô hình: thôn
kiểu mẫu sáng – xanh – sạch –
đẹp, đoạn đường thanh niên tự

quản, tuyến phố văn minh… Từ
năm 2018 đến nay, toàn tỉnh xây
dựng trên 280 công trình trị giá
trên 10 tỷ đồng; thành lập 332
đội hình thanh niên bảo vệ môi
trường; tổ chức 950 ngày chủ
nhật xanh với hơn 42.000 lượt
ĐVTTN tham gia… Song song
với đó, công tác chăm lo cho mẹ
Việt Nam anh hùng, gia đình
chính sách, người có công, trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn được
quan tâm. Toàn tỉnh đã xóa 53
nhà dột nát; tặng trên 17.500 suất
quà trị giá trên 4,2 tỷ đồng; khám
bệnh, cấp thuốc miễn phí cho
trên 88.000 lượt người; hướng
dẫn chăm sóc sức khỏe, phòng
chống dịch bệnh hơn 32.000 lượt
người. Qua đó, thể hiện vai trò
của tổ chức đoàn trong công tác
an sinh xã hội, từng bước thay
đổi nhận thức trong các tầng lớp
Nhân dân về “xây dựng đời sống
văn hóa”.

Anh Lăng Văn Chí cho biết
thêm: ời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ
tiếp tục đa dạng hóa công tác
tuyên truyền nâng cao kiến thức
về  xây dựng đời sống văn hóa
trong ĐVTN. Cùng đó, xây dựng
thêm nhiều mô hình gia đình
văn hóa, thu hút ĐVTN tham gia
xây dựng các công trình tại khu
dân cư nhằm góp phần thực hiện
có hiệu quả cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”.

HOÀNG VƯƠNG

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng đời sống văn hóa

Biểu diễn văn nghệ tại diễn đàn thanh niên, phụ nữ trong công tác vận động xây
dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh do Tỉnh đoàn tổ chức

ĐĂNg THÙY

Trong 2 ngày 30/9-1/10/2020,
tại thành phố Lạng Sơn, Cục

Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế
tổ chức hội nghị tập huấn, hướng
dẫn y tế cơ sở về chăm sóc sức
khỏe người cao tuổi (NCT) trong
phòng chống dịch Covid-19 và
giới thiệu “Sổ tay hướng dẫn
phòng chống dịch Covid-19 NCT”. 

Tham gia hội nghị có gần 70
đại biểu là y, bác sĩ, nhân viên y tế
các trung tâm y tế huyện, xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được truyền đạt
các nội dung: yêu cầu chuyên
môn của tuyến y tế cơ sở và giải
pháp thực hiện, hướng dẫn và
giám sát thực hiện biện pháp hạn
chế tiếp xúc xã hội đối với NCT và
bệnh nhân mắc bệnh mãn tính
trong bối cảnh dịch Covid-19,
hướng dẫn hộ gia đình có NCT,
người mắc bệnh mãn tính thực
hiện khai báo thông tin sức khỏe,
khám chữa bệnh cho NCT từ xa…

Qua tập huấn, các đại biểu
được nâng cao kiến thức, kỹ năng
chăm sóc sức khỏe NCT, góp
phần dự phòng lây nhiễm Covid-
19 cho NCT, đảm bảo điều trị hiệu
quả các bệnh nhân mắc bệnh
mãn tính tại cộng đồng trong bối
cảnh dịch bệnh. 

MINH KHANG

Hướng dẫn y tế cơ sở
về chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi trong
phòng chống dịch
Covid-19
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Đồng chí Nông Hoàng Dự cho
biết: Sau khi tốt nghiệp THPT, năm
2003, tôi tham gia nghĩa vụ Công
an Nhân dân. Hoàn thành nghĩa
vụ trở về địa phương, năm 2010 –
2012, tôi theo học lớp Trung cấp
quân sự cơ sở. Tốt nghiệp ra
trường, tôi được tổ chức phân công
giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban
CHQS xã Chi Lăng. Từ năm 2015
đến nay, tôi là Chỉ huy trưởng Ban
CHQS xã Chi Lăng.

Gần 8 năm gắn bó với công tác
quốc phòng, quân sự địa phương
(QPQSĐP), dù ở cương vị công tác
nào, đồng chí Nông Hoàng Dự
luôn cùng với tập thể Ban CHQS xã
đoàn kết, làm tốt vai trò tham mưu
cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng
nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ
đạo công tác QPQSĐP; diễn tập
chiến đấu phòng thủ; phòng
chống cháy rừng; phòng chống
bão lụt, tìm kiếm cứu nạn... Đặc
biệt là tham mưu cho Đảng ủy,
UBND xã làm tốt công tác quản lý,
đăng ký nguồn công dân trong độ
tuổi theo Luật Dân quân tự vệ,
Luật Nghĩa vụ quân sự; thường
xuyên lựa chọn thanh niên có đủ
tiêu chuẩn để bổ sung vào lực
lượng dân quân (LLDQ) xã. Năm
2019 - 2020, Ban CHQS xã đã lựa
chọn, tham mưu cho chính quyền
kết nạp mới 22 chiến sĩ dân quân.
Hiện nay, LLDQ xã chiếm tỷ lệ 1,8%
so với dân số trên địa bàn và bố trí

rộng khắp tại 10/10 thôn. 
Ngoài công tác chuyên môn,

đồng chí Nông Hoàng Dự còn tích
cực chỉ đạo LLDQ xã tham gia công
tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa,
giúp dân sửa đường giao thông,
nạo vét kênh mương nội đồng,
giúp gia đình chính sách sửa nhà.
Tham mưu đảm bảo chế độ cho
LLDQ khi tham gia huấn luyện,
điều động; tham mưu cho hội
đồng chính sách xã làm tốt công
tác hậu phương quân đội... Từ
năm 2019 đến nay, LLDQ xã đã
giúp người dân thôn Đoỏng Lìu
làm đường giao thông bê tông dài
60 m, rộng 2,5 m; giúp người dân
thôn Khuổi Sao xây dựng “Khu dân
cư nông thôn kiểu mẫu”, làm

đường giao thông nông thôn bê
tông dài 100 m, rộng 3 m. Bằng
việc làm thiết thực, LLDQ xã đã để
lại tình cảm trong lòng người dân,
tăng cường tình đoàn kết quân
dân, tạo lòng tin của Nhân dân đối
với cấp ủy, chính quyền và lực
lượng vũ trang. 

Thượng tá Đinh Quang Hợp,
Chính trị viên Ban CHQS huyện
Tràng Định cho biết: Trong thực
hiện nhiệm vụ, đồng chí Nông
Hoàng Dự thực sự là một tấm
gương đảng viên, chỉ huy trưởng
mẫu mực, ham học hỏi, luôn sáng
tạo tìm ra nhiều giải pháp tốt
trong công việc. Trên cương vị là
Chỉ huy trưởng, anh cùng Ban
CHQS xã duy trì nghiêm các chế độ
trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động
xây dựng các phương án phòng,
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;
thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh
lệnh cấp trên về công tác huấn
luyện, giáo dục chính trị tư tưởng
cho LLDQ nêu cao tinh thần cảnh
giác, tích cực đấu tranh phòng,
chống âm mưu, thủ đoạn “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù
địch, góp phần tích cực thực hiện
hiệu quả công tác QPQSĐP.

Với kết quả trong thực hiện
nhiệm vụ, năm 2019, đồng chí
Nông Hoàng Dự đã được Chủ tịch
UBND tỉnh tặng bằng khen có
thành tích xuất sắc trong công tác
QPQSĐP.

NÔNG ĐÌNH QUANG

Nhằm triển khai thực hiện
có hiệu quả cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” theo
Thông báo số 264-TB/TW
ngày 31/7/2009 của Bộ Chính
trị. Đồng thời quảng bá giới
thiệu với người tiêu dùng trên
địa bàn huyện Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn các mặt hàng
thương hiệu Việt Nam, với
hàng hóa phong phú về chủng
loại, đảm bảo về chất lượng và
giá cả hợp lý phù hợp với thu
nhập của người dân, góp phần
đảm bảo mục tiêu an sinh xã
hội.

Chương trình “Phiên chợ
hàng Việt về nông thôn tại
huyện Bình Gia năm 2020”
thuộc Chương trình xúc tiến
thương mại tỉnh Lạng Sơn
năm 2020 được tổ chức từ
ngày 23/11 đến ngày
25/11/2020 tại sân vận động
thị trấn Bình Gia, huyện Bình
Gia, tỉnh Lạng Sơn. Thông
qua chương trình góp phần hỗ
trợ cho các doanh nghiệp Việt
Nam, sản phẩm hàng hóa,
dịch vụ thương hiệu Việt có

thêm cơ hội tiếp cận với thị
trường nông thôn, tìm hiểu
thêm nhu cầu thị hiếu của
người tiêu dùng; đồng thời
quảng bá thương hiệu, mở
rộng kênh phân phối, tăng thị
phần, tạo dựng uy tín với
người tiêu dùng khu vực nông
thôn.

Ban tổ chức Chương trình
trân trọng kính mời Quý cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp,
nhân dân các dân tộc tỉnh
Lạng Sơn hưởng ứng tham gia
Chương trình “Phiên chợ
hàng Việt về nông thôn tại
huyện Bình Gia năm 2020”,
góp phần tích cực cho sự
thành công cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Khuyến công và

Xúc tiến thương mại. Địa chỉ: Số
211 đường Trần Đăng Ninh,
phường Tam anh, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053 873 142.
Fax: 02053.719.561 

Email: xttmls@gmail.com
Website: http://langsontrade.vn
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MỜi THAM giA
Chương trình Phiên chợ hàng Việt về nông thôn 

tại huyện Bình Gia năm 2020

Tiếp theo trang 1

Tại huyện Lộc Bình, cây
khoai nghệ có giá trị
kinh tế cao hơn so với

những cây trồng khác như: lúa,
ngô, đậu đỗ… Theo thống kê
của Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (NN&PTNT)
huyện, diện tích khoai lang
trồng hằng năm dao động từ
500 đến 600 ha, năng suất đạt từ
7,2 tấn/ha trở lên, mang lại
nguồn thu trên 40 tỷ đồng/năm.
Vụ khoai năm nay, đến cuối
tháng 9, cơ bản người dân đã
trồng được trên 450 ha cây
khoai lang, tập trung ở các xã
như: Tú Đoạn, Tú Mịch, Yên
Khoái, Đồng Bục, Khuất Xá…
và thị trấn Lộc Bình. Cây khoai
nghệ trở thành một trong
những cây trồng chủ lực trong
phát triển sản xuất nông nghiệp
của huyện. Hơn 1 tháng nay,
người trồng khoai nghệ ở huyện
Lộc Bình đang tiến hành thu
hoạch vụ khoai trái vụ, với diện
khoảng 50 ha, sản lượng ước đạt
khoảng 350 tấn củ, giá bán tại
ruộng từ 5.000 đồng đến 9.000
đồng/kg. 

Năm 2018, Cục Sở hữu trí
tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công
nghệ đã cấp văn bằng bảo hộ
nhãn hiệu tập thể cho cây khoai
nghệ Lộc Bình. Tuy nhiên, thời
gian gần đây, sản phẩm khoai
nghệ đối mặt với sự cạnh tranh,
làm giả thương hiệu trên thị
trường. 

“Mục sở thị” các chợ online
như: chợ đầu mối hoa quả toàn
quốc, chợ đầu mối khoai lang,
chợ Lạng Sơn… chúng tôi thấy
nhiều người lấy khoai ở nơi
khác rồi “mượn” mác khoai
nghệ Lộc Bình để rao bán. 

Trong vai một người chuyên
nhập khoai về bán, phóng viên
gọi đến số điện thoại
0394203xxx - một đầu mối
chuyên cung cấp khoai nghệ
Lộc Bình trên Chợ đầu mối hoa
quả toàn quốc. Sau khoảng 10
giây điện thoại đổ chuông, đầu
bên kia bắt máy là giọng một
người phụ nữ. Chị ta giới thiệu
tên là Nh, ở huyện Lục Nam,
tỉnh Bắc Giang, cho biết: “ực
tế chị không bán khoai nghệ
Lộc Bình mà là khoai nghệ
được trồng ở Lục Ngạn, Bắc
Giang, vỏ và ruột giống y hệt
khoai nghệ Lộc Bình, giá giao từ
4.500 đến 6.000 đồng/kg. Rất
nhiều người mua khoai này về
bán, thậm chí có cả người trên
huyện Lộc Bình nhập về bán với
số lượng lớn”. 

ực tế đã có nhiều khách
hàng mua phải loại khoai nghệ
“nhái”. Chị Nguyễn ị Trang, ở
xã Khánh Xuân, huyện Lộc
Bình cho biết: Cách đây 2 tháng,
tôi có lên chợ Lộc Bình mua 10
kg khoai nghệ. Khoai vẫn có
màu vàng nghệ nhưng không
thơm, không có vị ngọt nên tôi
nghi ngờ không phải khoai

nghệ Lộc Bình. 
Việc các thương lái lấy khoai

lang ở nơi khác về “mượn”
thương hiệu khoai nghệ Lộc
Bình bán không chỉ dần làm
mất đi lòng tin của người tiêu
dùng mà còn làm ảnh hưởng
xấu đến thương hiệu cũng như
uy tín của khoai nghệ Lộc Bình,
gây thiệt hại về kinh tế cho
người trồng khoai lang trên địa
bàn huyện. Do đó, loại khoai
này cần được các cấp, ngành
chức năng tăng cường quản lý,
bảo vệ thương hiệu. 

Ông Nguyễn Hữu ịnh,
Phó Trưởng Phòng NN&PTNT
huyện cho biết: Để phát triển
bền vững và bảo vệ thương hiệu
khoai nghệ Lộc Bình, phòng sẽ
tiếp tục phối hợp với UBND các

xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên
truyền, phổ biến kinh nghiệm,
kỹ thuật trồng khoai lang cho
nông dân. Đồng thời khuyến
cáo bà con không sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật để khoai
đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm. Ngoài ra, phòng tiếp tục
tham mưu với UBND huyện chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị liên
quan tăng cường kiểm tra, quản
lý các hoạt động buôn bán khoai
lang của các đại lý, thương lái
trên địa bàn để từ đó kịp thời
phát hiện và xử lý nghiêm các
hành vi gian lận trong việc vận
chuyển khoai từ địa bàn khác
vào huyện mượn thương hiệu
khoai nghệ Lộc Bình xuất bán
đi nơi khác để lừa người tiêu
dùngn

Cần bảo vệ thương hiệu khoai nghệ Lộc Bình

Thương lái thu mua khoai nghệ Lộc Bình tại xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình

Đồng chí Nông Hoàng Dự

Theo phản ánh của người dân, hiện nay,  có một số thương lái thu mua khoai ở địa phương khác sau đó
“mượn” thương hiệu khoai nghệ Lộc Bình để xuất bán, đánh lừa người tiêu dùng.

HoàNg HưƠNg

Chỉ huy trưởng... 

Công nhận 124 đơn vị
điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn
dân tham gia phòng
cháy và chữa cháy 

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu

hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ
chức trao tặng giấy chứng nhận đơn
vị điển hình tiên tiến trong phong
trào toàn dân tham gia PCCC năm
2020.

Thời gian qua, được sự quan tâm
chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, các sở,
ban, ngành, UBND các cấp, các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh cơ bản tổ chức thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng
và chữa cháy, các quy định liên quan.
Cùng đó, chủ động xây dựng và ban
hành các văn bản chỉ đạo, xác định rõ
vai trò, nhiệm vụ, công tác trọng tâm
về PCCC, sát với đặc điểm, tình hình
thực tiễn. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các
cơ sở cũng đã thành lập, củng cố và
kiện toàn đội dân phòng, đội PCCC
cơ sở, tổ chức huấn luyện, thực tập
phương án chữa cháy, các trang thiết
bị và phương tiện phục vụ công tác
này được chú trọng… Qua đó góp
phần phòng ngừa và làm giảm thiệt
hại do cháy nổ gây ra. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn
tỉnh xảy ra 4 vụ cháy nhà dân và cơ sở
kinh doanh; giảm 5 vụ, thiệt hại về tài
sản giảm gần 2,9 tỷ đồng so với cùng
kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, cháy rừng
xảy ra 9 vụ, tăng 4 vụ, thiệt hại giảm
hơn 4,8 ha so với cùng kỳ năm 2019. 

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đã thảo luận,
trao đổi kinh nghiệm, giải pháp về
PCCC. Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát
CCC&CNCH công bố quyết định của
Giám đốc Công an tỉnh về công nhận
124 đơn vị điển hình tiên tiến trong
phong trào toàn dân tham gia PCCC
năm 2020. 

HOÀNG HUẤN



8 TRONG NƯỚC - THẾ GIỚIThứ Hai, ngày 5/10/2020

Tổng Biên tập: HOÀNG ĐÌNH HÔM, Phó Tổng Biên tập: HOÀNG XUÂN THÁI, TRẦN TRỊNH DIỆU HẰNG;  * Giấy phép xuất bản số 262/GP-BTTTT  Ngày 26-6-2015
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.  * Chế bản tại Báo Lạng Sơn  *In tại Công ty Cổ phần In Lạng Sơn  * Báo Lạng Sơn phát hành 5 kỳ/tuần, khuôn khổ 28x42cm; 8 trang, Giá: 2.500 đồng

Tổng thống Trump thừa nhận vài
ngày tới sẽ là “thử thách thật sự”

Sáng 4/10/2020 (theo giờ Việt Nam), Tổng
thống Mỹ Donald Trump khẳng định cảm thấy
tốt hơn so với một ngày trước đó khi ông được
đưa tới điều trị tại Trung tâm Y tế quân đội quốc
gia Walter Reed, gần thủ đô Washington. Trong
một video được quay tại nơi điều trị, Tổng thống
Trump nói: “Tôi bắt đầu cảm thấy tốt,” đồng thời
cho rằng trong khoảng thời gian vài ngày tới sẽ
là “một thử thách thật sự”. Tổng thống Trump
cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm “quay trở lại”. 

Trước đó cùng ngày, đội ngũ y tế của Tổng
thống Trump cho biết, quá trình điều trị Covid-
19 của ông chủ Nhà Trắng đang tiến triển rất tốt.
Tuy nhiên, một nguồn thạo tin về sức khỏe của
ông Trump tiết lộ tình trạng của ông chủ Nhà
Trắng là “rất đáng quan ngại” trong vòng 24 giờ
qua.

Trung Quốc đón nhận thêm nhiều
số liệu kinh tế tích cực

Theo các cuộc khảo sát gần đây, một số lĩnh
vực của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng trong
tháng 8 và tháng 9/2020. Cụ thể, tổng sản lượng
10 loại kim loại màu chính và sản lượng xi măng
của nước này  trong 8 tháng của năm tăng cao
so với cùng kỳ năm 2019; chỉ số theo dõi hoạt
động logistics thương mại điện tử đã tăng từ
109,2 điểm trong tháng 8/2020 lên 110,4 điểm
trong tháng 9/2020. Tổng nhu cầu đối với dịch
vụ logistics thương mại điện tử tăng đều đặn với
chỉ số phụ theo dõi tổng khối lượng kinh
doanh đạt 126,8 điểm trong tháng 9/2020, tăng
2,1 điểm so với tháng trước đó…

Một tuần chiến sự Nagorno-
Karabakh: giao tranh không ngừng
nghỉ

Ngày 4/10/2020 - tròn 1 tuần (kể từ ngày
27/9) các cuộc giao tranh quân sự không ngừng
leo thang xảy ra tại khu vực tranh chấp Nagorno-
Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan bất chấp
nhiều lời kêu gọi ngừng bắn, đối thoại từ cộng
đồng quốc tế. Theo hãng tin Reuters, đến nay,
các vụ giao tranh Nagorno - Karabakh đã khiến ít
nhất 230 người thiệt mạng. Cả Azerbaijan lẫn Ar-
menia đều tuyên bố họ đã phá hủy hàng trăm xe
tăng của bên kia.

Dịch Covid-19 chưa lắng dịu tại châu
Á - Thái Bình Dương

Dịch Covid-19 chưa lắng dịu tại châu Á - Thái
Bình Dương bởi trong ngày 4/10/2020, một số
nước trong khu vực vẫn ghi nhận nhiều ca mắc
mới. Cụ thể ngày 3/10, Trung Quốc đại lục ghi
nhận thêm 16 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2;
ngày 4/10, Hàn Quốc có thêm 47 ca nhiễm mới;
bang Victoria, tâm dịch của Australia có thêm 12
ca nhiễm mới, tăng so với 8 ca ngày 3/10; nước
Đức có thêm 2.279 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong
trong 24 giờ qua…

TS (TỔNG HỢP)

Dừng việc mua bình gốm
làm quà tặng ở Đại hội
Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Ông Lê Quang Chiến, Chánh
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho
biết, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị
đã quyết định dừng việc mua bình
gốm để làm quà tặng đại biểu và
khách mời của Đại hội Đảng bộ
tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm
kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra từ
ngày 14 đến ngày 17/10/2020.
Việc dừng mua bình gốm quà
tặng được thực hiện kịp thời và
trên tinh thần rất cầu thị, ngay sau
khi người dân có ý kiến về vấn đề
này.

Trước đó, Văn phòng Tỉnh ủy

Quảng Trị gửi thông báo mời
thầu đối với gói thầu: “Bình hút tài
lộc cao cấp và các loại phù hiệu
của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII” với dự toán 544,6 triệu đồng. 

Đoàn khách du lịch đầu
tiên đến Đà Nẵng sau
dịch Covid-19

Sáng 4/10/2020, Sở Du lịch
thành phố Đà Nẵng tổ chức đón
đoàn du khách đầu tiên trở lại
thành phố sau gần 2 tháng hoạt
động du lịch bị đình trệ do dịch
Covid-19 bùng phát lần 2. Đoàn
khách gồm 55 người đến từ Hà
Nội. Sự kiện đón đoàn khách đầu
tiên trở lại du lịch Đà Nẵng là một
trong những hoạt động đầu tiên

nằm trong chiến dịch “Đà Nẵng
nhớ bạn - Danang Miss you” do Sở
Du lịch Thành phố phát động để
thu hút du khách nội địa sau đợt
bùng phát dịch thứ 2. Chiến dịch
dự kiến kéo dài đến hết tháng
10/2020 với nhiều hoạt động sôi
nổi, hấp dẫn.

Khánh Hòa chỉ đón được
hơn 1 triệu lượt du khách
đến nghỉ dưỡng

Do ảnh hưởng của dịch Covid-
19, từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh
Khánh Hòa mới đón được 1,03
triệu lượt khách du lịch, bằng gần
18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 3 tháng còn lại của năm
2020, Khánh Hòa phấn đấu đón

350.000 du khách, trong đó có
10.000 lượt khách quốc tế. Ngành
du lịch Khánh Hòa xác định phải
phục hồi và duy trì 100% hệ
thống dịch vụ du lịch cơ bản, đảm
bảo yêu cầu phục vụ khách du
lịch; các doanh nghiệp du lịch tiếp
tục triển khai các gói kích cầu du
khách nội địa. 

Vùng núi Bắc Bộ đề
phòng mưa to do gió
mùa Đông Bắc

Bản tin dự báo thời tiết của
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy
văn quốc gia sáng 4/10/2020 cho
biết, hiện nay, bộ phận không khí
lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang
di chuyển xuống phía Nam. Dự

báo khoảng chiều tối và đêm
4/10, bộ phận không khí lạnh này
sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các
tỉnh Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng
đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí
lạnh, từ chiều tối và đêm 4/10 đến
hết ngày 5/10, ở Bắc Bộ có mưa
rào và dông rải rác; riêng vùng núi
có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa
rất to. Từ ngày 5/10, ở vịnh Bắc Bộ
gió chuyển hướng đông bắc cấp
5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8,
biển động; vùng biển phía bắc
khu vực Bắc Biển Đông có gió
đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng
lên cấp 7, giật cấp 9, biển động
mạnh.

TS (TỔNG HỢP)

Sau hơn 1 tháng Hiệp
định Thương mại tự do
giữa Việt Nam và Liên

minh châu Âu (EVFTA)
được thực thi, nhiều mặt
hàng nông lâm thủy sản xuất
khẩu của Việt Nam đã có
những chuyển biến tích cực
tại thị trường Liên minh
châu Âu (EU). Riêng trong
tháng 8/2020, giá trị xuất
khẩu nông lâm thủy sản vào
EU đạt 350 triệu USD, tăng
17% so với tháng 7/2020;
trong đó, nhiều sản phẩm có
giá trị xuất khẩu tăng như:
gạo, thủy sản, cà phê, rau
quả... Dự kiến xuất khẩu các
mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng
cho dù vẫn chịu tác động từ
dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn Nguyễn Xuân Cường
cho biết: Với đà tăng trưởng
trên, ngành tiếp tục đẩy
nhanh hơn sản lượng xuất
khẩu đi thị trường châu Âu.
ông qua thị trường châu
Âu, Việt Nam không chỉ khai
thác giá trị tuyệt đối của xuất
khẩu, mà qua đó khẳng định
sản phẩm nông nghiệp Việt
Nam có thể đi bất cứ thị
trường nào trên thế giới.

Việt Nam có lợi thế về
sản xuất, xuất khẩu nông
lâm thủy sản, còn EU lại có
nhu cầu lớn các mặt hàng
này với giá trị nhập khẩu
khoảng 160 tỷ USD/năm.
Riêng năm 2019, xuất khẩu
nông lâm thủy sản của Việt
Nam vào EU đạt giá trị 4,6 tỷ

USD, là thị trường xuất khẩu
lớn thứ 3 của Việt Nam.

Không chỉ tháo gỡ về
thuế quan, EVFTA cũng cam
kết bảo hộ cho 39 chỉ dẫn địa
lý các sản phẩm nông lâm
thủy sản của Việt Nam. Các
sản phẩm này vốn đã có mặt
trên thị trường châu Âu nay
được thêm cam kết sẽ có
nhiều cơ hội khẳng định vị
thế.

Mặt hàng gạo mở ra với
nhiều kỳ vọng khi hàng năm
EU nhập khẩu 2,3 triệu tấn
gạo với kim ngạch 1,4 tỷ
euro; trong khi đó năm 2019,
xuất khẩu gạo của Việt Nam
vào EU mới chỉ có 50.000
tấn, đạt 28,5 triệu euro. Hiện
EU dành cho Việt Nam hạn
ngạch 80.000 tấn gạo/năm;
gồm 30.000 tấn gạo xay xát,
20.000 tấn gạo chưa xay xát
và 30.000 tấn gạo thơm.

Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa
hoàn toàn đối với gạo tấm.
Với cam kết này giúp Việt
Nam có thể xuất khẩu ước
khoảng 100.000 tấn gạo vào
EU mỗi năm. Riêng trong
tháng 8/2020, giá trị xuất
khẩu gạo Việt Nam vào thị
trường EU đạt hơn 1,2 triệu
USD, tăng 93,5% so với
tháng 7 và tăng 35,6% so với
cùng kỳ năm trước.

EU là thị trường tiêu thụ
nhiều cà phê nhất của Việt

Nam, chiếm 40% trong tổng
lượng và 38% về tổng kim
ngạch xuất khẩu cả nước.
Bởi vậy, mặt hàng cà phê
cũng được nhận định có thể
gia tăng giá trị vào thị trường
EU trong thời gian tới khi
toàn bộ sản phẩm càp hê
chưa rang hoặc đã rang được
giảm thuế từ 7 đến 11%,
xuống 0%; các loại cà phê
chế biến giảm từ 9 đến 12%,
xuống còn 0%. Điều này đã
được chứng minh trong
tháng 8 vừa qua, giá trị xuất
khẩu cà phê của Việt Nam
vào  thị trường EU  đã tăng
gần 35% so với tháng 7/2020,
đạt gần 76 triệu USD.

Rau quả tươi cũng được
đánh giá đã và đang rộng cửa
vào EU khi đây là thị trường
xuất khẩu thứ tư của rau quả
Việt Nam. Với nền tảng này
cộng thêm việc miễn giảm
thuế nhập khẩu theo cam kết
trong EVFTA đang tiếp sức
để giúp tăng khả năng cạnh
tranh của trái cây Việt Nam,
nhất là với các nước có thế
mạnh về rau quả chưa có
FTA với EU như ái Lan,
Trung Quốc, Malaysia, In-
donesia... Bởi vậy giá trị xuất
khẩu các sản phẩm rau quả
của Việt Nam sang thị
trường EU trong tháng 8 ước
đạt 14,7 triệu USD, tăng
25,2% so với tháng trước và

tăng 6% so với cùng kỳ năm
2019.

Với thủy sản, nhiều mặt
hàng như tôm, mực, cá ngừ...
đã có sự tăng trưởng vượt
bậc vào thị trường EU sau
khi Hiệp định được thực thi.
Là thị trường xuất khẩu thủy
sản lớn thứ 3, EU luôn chiếm
trên 17 đến 18% trong tổng
giá trị xuất khẩu thủy sản
Việt Nam. Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường cho
biết, với các hiệp định
thương mại tự do trong đó
có EVFTA, ngành nông
nghiệp có lợi thế trên 3 trụ
cột: thương mại xuất khẩu
nông sản; hợp tác tiếp thu
công nghệ nhất là công nghệ
chế biến và nâng cao năng
lực quản lý thông qua các
tiêu chuẩn, quy chuẩn; phát
triển thị trường.

Để đón nhận các hiệp
định thương mại tự do,
ngành nông nghiệp đã và
tiếp tục triển khai tái cơ cấu
các ngành hàng theo hướng
sản xuất hàng hóa tập trung,
chuỗi liên kết chặt chẽ giữa
doanh nghiệp và người nông
dân để hình thành quy trình
khép kín từ khâu sản xuất,
chế biến đến thương mại,
đảm bảo truy xuất nguồn
gốc và tiêu chuẩn an toàn
thực phẩm.

THeO VIeTNAMPLUS.VN

Thực thi EVFTA: Khẳng định chất lượng 
nông sản Việt Nam

EU là thị trường tiêu thụ nhiều cà phê nhất của Việt Nam
Ảnh minh họa

Thông qua thị
trường châu Âu, Việt
Nam không chỉ khai
thác giá trị tuyệt đối
của xuất khẩu, mà
qua đó khẳng định
sản phẩm nông
nghiệp Việt Nam có
thể đi bất cứ thị
trường nào trên thế
giới.


