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Đoàn đại biểu dự hội thảo kỷ niệm 70 năm 
chiến thắng Biên giới Thu - Đông dâng hương 
Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Lạng Sơn

Chiều 1/10/2020, đoàn đại
biểu tham dự hội thảo
khoa học cấp Quốc gia kỷ

niệm 70 năm chiến thắng Biên
giới Thu - Đông (1950 - 2020) do
Trung tướng Nguyễn Tân
Cương, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc
phòng, Trưởng Ban chỉ đạo hội
thảo làm trưởng đoàn đến dâng
hương, viếng các anh hùng liệt sĩ
tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố
Lạng Sơn. 

am dự lễ dâng hương có
các đồng chí: Đại tướng

Các đại biểu dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Lạng Sơn
Xem tiếp trang 2

HĐND huyện Hữu Lũng 
họp kỳ chuyên đề về 
công tác nhân sự

Lãnh đạo tỉnh tặng
quà Tết Trung thu 
cho thiếu nhi tại các
huyện, thành phố

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Phát huy tinh thần chiến thắng 
Biên giới Thu - Đông 1950 trong công cuộc
xây dựng và phát triển tỉnh Lạng Sơn

Cô và trò Trường THPT huyện Tràng Định tham quan nhà lưu niệm chiến thắng lịch sử Đường số 4 Ảnh: ĐÌNH QUANG

Xem trang 4

Xem trang 5

Tăng tốc thi công công trình tu bổ 
di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4

Xem trang 6

Ngày 30/9, HĐND huyện Hữu Lũng
khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ

chức kỳ họp thứ 13 – kỳ họp chuyên đề
về công tác nhân sự HĐND, UBND
huyện và một số chuyên đề thuộc thẩm
quyền HĐND huyện. Đồng chí Hồ Tiến
iệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã bầu ông
Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy,
quyền Chủ tịch UBND huyện giữ chức
vụ Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng;
bầu ông Mai Xuân ắng, Ủy viên Ban
ường vụ Huyện ủy giữ chức vụ Phó
Chủ tịch HĐND huyện; bầu bà Dương

Hoàng Văn ngHiệm, Phó Bí thư ường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND  tỉnh 

Người tốt việc tốt

Xem tiếp trang 7

Khởi nghiệp với mô hình
thu mua, chế biến nụ vối
Không giống như phần lớn những
người trẻ tuổi khác rời quê hương
để tìm kiếm việc làm tại các thành
phố lớn, anh Hoàng Văn Lương ở
xã Vân An, huyện Chi Lăng chọn
con đường khởi nghiệp với mô
hình thu mua và chế biến nụ vối.
Đến nay, sau 2 năm thực hiện mô
hình, chàng trai ấy khiến nhiều
người nể phục vì biết cách tận
dụng lợi thế sẵn có của địa phương
để đem lại thu nhập cao. 

Tối 1/10/2020 (tức 15/8 âm lịch), cùng
với hàng triệu trẻ em trên cả nước,
hàng ngàn trẻ em trên địa bàn tỉnh
tưng bừng đón Tết Trung thu 2020.
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo
các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh
thăm, tặng quà Tết Trung thu cho các
em thiếu nhi trên địa bàn các huyện,
thành phố.

Đoàn công tác do đồng chí Hoàng
Văn Nghiệm, Phó Bí thư ường

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự
đêm hội trăng rằm và tặng quà thiếu nhi
tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. 

Tại đêm hội trăng rằm, đồng chí Phó
Bí thư ường trực Tỉnh ủy đọc thư của
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp



Tết Trung thu năm 2020; thăm
hỏi các cháu thiếu nhi, chúc các
cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, cố
gắng đạt kết quả cao trong học tập
và rèn luyện. Nhân dịp này, lãnh
đạo một số sở, ngành, UBND
thành phố Lạng Sơn trao quà của
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam,
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và quà
của doanh nghiệp, nhà hảo tâm
với gần 100 suất cho Cơ sở Bảo
trợ xã hội tổng hợp tỉnh và các
cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn.

Đoàn công tác do đồng chí
Đoàn ị Hậu, Phó Chủ

tịch ường trực HĐND tỉnh
làm trưởng đoàn thăm, tặng quà
Tết Trung thu tại Trường Tiểu
học 1, thị trấn Chi Lăng, huyện

Chi Lăng.
Tại đây, đoàn đã tặng quà,

thăm hỏi việc học tập, vui chơi
của các em học sinh, chúc các em
đón Tết Trung thu vui tươi, đầm
ấm và an toàn; mong các em luôn
mạnh khoẻ, chăm ngoan, học tập,
rèn luyện để trở thành những
công dân tốt – chủ nhân tương lai
của đất nước. Đồng thời mong
muốn các thầy, cô giáo tiếp tục nỗ
lực xây dựng môi trường học tập
tốt nhất cho các em học sinh.

Đoàn công tác do đồng chí
Lương Trọng Quỳnh, Phó

Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng
đoàn thăm, tặng quà Tết Trung
thu tại Trường Tiểu học thị trấn
Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh ân cần thăm hỏi,
động viên các cháu thiếu nhi;
chúc các cháu đón Tết Trung thu
vui vẻ, cố gắng học tập, rèn luyện

tốt để trở thành con ngoan, trò
giỏi, góp sức xây dựng quê hương,
đất nước. 

Đồng chí lưu ý các cấp chính
quyền, sở, ngành, đoàn thể quan
tâm, chăm lo hơn nữa đối với học
sinh nhà trường nói riêng và các
cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa
bàn huyện Cao Lộc nói chung.

Đoàn công tác của tỉnh do
lãnh đạo Ủy ban MTTQ

tỉnh làm trưởng đoàn vui Tết
Trung thu và tặng quà học sinh
Trường Tiểu học thị trấn Đình
Lập, huyện Đình Lập.

Tại đây, đoàn công tác tặng
quà cho nhà trường và các em học
sinh, đồng thời, động viên các em
tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện
để đạt được kết quả cao. Nhân dịp
này, UBND huyện Đình Lập tặng
10 xe đạp cho học sinh có hoàn
cảnh khó khăn 
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Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên
Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư
Đảng ủy Quân sự Trung ương
(nay là Quân ủy Trung ương),
nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng; Lâm ị Phương anh,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn
Nghiệm, Phó Bí thư ường trực

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Đoàn ị Hậu, Phó Chủ tịch
ường trực HĐND tỉnh;
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy
ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh, các sở, ban,
ngành, đoàn thể của tỉnh và
thành phố Lạng Sơn.

Tại lễ dâng hương, đoàn đại
biểu bày tỏ lòng thành kính, biết

ơn sâu sắc sự hy sinh cao cả của
các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến
tuổi thanh xuân cho nền độc lập,
tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh các anh hùng
liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện hứa
luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, phát
huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ
Hồ”, quyết tâm bảo vệ vững chắc
độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh

thổ của Tổ quốc.
Nhân dịp này, đoàn đại biểu

tham dự hội thảo do Trung tướng
Nguyễn Tân Cương, Ủy viên
Trung ương Đảng, ứ trưởng
Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ
đạo hội thảo làm trưởng đoàn đã
thăm hỏi, tặng quà 5 gia đình
chính sách trên địa bàn thành
phố Lạng Sơn.

NÔNg ĐÌNH QUANg

Bồi dưỡng kiến thức
bảo vệ môi trường, 
xây dựng nông thôn
mới, an ninh khu vực
biên giới

Ngày 1/10/2020, tại thành phố
Lạng Sơn, Hội Người cao tuổi

(NCT) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư
lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tài
nguyên và Môi trường tổ chức hội
nghị bồi dưỡng kiến thức bảo vệ
môi trường, xây dựng nông thôn
mới, an ninh khu vực biên giới.

Dự hội nghị có đồng chí Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội NCT;
lãnh đạo một số sở, ban, ngành của
tỉnh và gần 200 cán bộ hội NCT 3
tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái
Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Phó Chủ tịch UBND tỉnh  thông tin
khái quát về tình hình an ninh khu
vực biên giới, công tác bảo vệ môi
trường, xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng
định hội nghị có ý nghĩa thiết thực,
nâng cao kiến thức cho cán bộ hội
NCT. Qua đó, các cấp hội NCT tỉnh
tiếp tục phát huy vai trò, tuyên
truyền vận động Nhân dân, đồng
thời đóng góp ý kiến, đề xuất giải
pháp với cấp ủy, chính quyền, góp
phần bảo vệ môi trường, an ninh
biên giới, xây dựng nông thôn mới,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
địa phương. 

Trong 2 ngày (1 và 2/10/2020),
các đại biểu được truyền đạt các nội
dung: những vấn đề chung về biên
giới, trách nhiệm của các cấp, các
ngành tham gia xây dựng bảo vệ
biên giới; kết quả thực hiện chương
trình phối hợp giữa Bộ đội Biên
phòng với Hội NCT Việt Nam; vai trò
NCT tham gia bảo vệ môi trường,
chống biến đổi khí hậu, chống rác
thải nhựa; tổng quan chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới… 

DƯƠNg DUyÊN  

Công bố quyết định
điều động, bổ nhiệm
chức vụ Phó Giám đốc
Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh 
Ngày 1/10/2020, tại Ban Quản

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh,
UBND tỉnh tổ chức hội nghị công
bố quyết định của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm
chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Dự
hội nghị có đồng chí Lương Trọng
Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
lãnh đạo một số sở, ban, ngành. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội
vụ công bố Quyết định số
1911/QĐ-UBND ngày 30/9/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh  về việc
điều động ông Hoàng Đình Tuệ,
Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng
Sơn đến nhận công tác và bổ
nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc
Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng tỉnh từ ngày 1/10/2020, thời
hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin
tưởng đồng chí Hoàng Đình Tuệ
sẽ tiếp tục phát huy năng lực,
trình độ, kinh nghiệm, đoàn kết
cùng tập thể Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh hoàn thành
tốt các nhiệm vụ được giao. 

ĐỖ HOẠT

Tiếp theo trang 1

Hơn 220 nghìn tỷ đồng cho vay ủy thác qua các  tổ chức chính trị - xã hội

Đó là thông tin được đưa ra tại
hội nghị trực tuyến tổng kết

hoạt động ủy thác cho vay hộ
nghèo và các đối tượng chính
sách giai đoạn 2015 - 2020 do
Ngân hàng Chính sách xã hội
(NHCSXH) Việt Nam phối hợp
với 4 tổ chức chính trị - xã hội
(CTXH) nhận ủy thác (Hội Liên
hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,
Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến
binh) tổ chức sáng 1/10/2020. Dự
hội nghị có đồng chí ào Xuân
Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng,
Chủ tịch Hội Nông dân Việt
Nam; đồng chí Nguyễn Lam, Phó
Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn,
dự hội nghị có đồng chí Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện
Hội đồng quản trị NHCSXH
tỉnh.

Tính đến ngày 31/8/2020,
tổng dư nợ chương trình tín dụng

thực hiện theo phương thức ủy
thác là 220.545 tỷ đồng (chiếm
99,56% tổng dư nợ của NHC-
SXH), tăng 90.491 tỷ đồng so với
năm 2014, tốc độ tăng trưởng
bình quân hằng năm đạt 11,8%.
Tổng doanh số cho vay ủy thác
giai đoạn 2015 - 2020 đạt 334.061
tỷ đồng, chiếm 98,8% tổng doanh
số cho vay của NHCSXH. 

Cùng với đó, NHCSXH và các
tổ chức CTXH thường xuyên
củng cố, sắp xếp lại mạng lưới tổ
tiết kiệm và vay vốn. Đến
31/8/2020, cả nước có 173.712 tổ
tiết kiệm và vay vốn (giảm hơn
23.000 tổ so với năm 2014).

Việc thực hiện ủy thác một số
nội dung công việc cho các tổ
chức CTXH đã góp phần nâng
cao chất lượng tín dụng. Nợ quá
hạn trong tổng dư nợ ủy thác qua
các tổ chức CTXH giảm dần từ
4,5% khi nhận bàn giao xuống
còn 0,38% năm 2014 và đến

31/8/2020 còn 0,25%. Tỷ lệ thu
hồi nợ đến hạn đạt 94%, tăng
23% so với thời điểm  ngày
31/12/2014. 

Tại tỉnh Lạng Sơn, tính đến
ngày 30/9/2020, tổng dư nợ ủy
thác 15 chương trình tín dụng ưu
đãi là 3.073 tỷ đồng, chiếm 99,8%
tổng dư nợ, tăng 1.240 tỷ đồng so
với năm 2014. 

Tại hội nghị, đại biểu một số
tỉnh, thành đã tham luận về kết
quả, cách làm hay trong hoạt
động ủy thác cho vay hộ nghèo và
các đối tượng chính sách khác.
Đồng thời kiến nghị tăng mức
vay một số chương trình, dự án
sản xuất kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,
đồng chí Nguyễn Lam, Phó
Trưởng Ban Dân vận Trung ương
đánh giá cao kết quả đạt được
trong hoạt động ủy thác cho vay
của NHCSXH. 

Đồng chí đề nghị thời gian

tới, các bộ, ban, ngành trung
ương, cấp ủy, chính quyền địa
phương cần tiếp tục quan tâm,
chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để
NHCSXH và các tổ chức CTXH
nhận ủy thác phát huy hơn nữa
hiệu quả phương thức cho vay ủy
thác và sự phát triển bền vững
của tín dụng chính sách xã hội.
Trong đó, tập trung vào các
nhiệm vụ: tham mưu, tổ chức
thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị 40,
ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng với tín
dụng chính sách xã hội; huy động
nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp
thời; NHCSXH phối hợp với các
tổ chức CTXH thực hiện giải
pháp nâng cao chất lượng hoạt
động ủy thác, phát huy hiệu quả
nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong
thực hiện mục tiêu giảm nghèo,
đảm bảo an sinh xã hội…

HIỂU LAM                                                                    

Đoàn đại biểu...

HĐND huyện...

ị Hạnh, Ủy viên Ban ường
vụ Huyện ủy giữ chức vụ Phó Chủ
tịch UBND huyện và bầu bổ sung
8 ủy viên UBND huyện khóa XIX,
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Kỳ họp cũng đã nhất trí miễn
nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND
huyện đối với ông Long Văn Sơn;
miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ
tịch HĐND huyện đối với bà
Nguyễn ị Hiền và ông Đỗ Đức
ịnh nghỉ hưu theo chế độ; đồng
ý cho thôi nhiệm vụ đại biểu
HĐND huyện đối với 4 đồng chí.

Cũng tại kỳ họp, HĐND
huyện đã thông qua Nghị quyết
phân bổ lại nguồn kết dư ngân
sách nhà nước năm 2019 sang
năm 2020.

Ngọc HUyềN 
Hữu Lũng

Hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 
tại các cơ sở khám chữa bệnh

Chiều 1/10/2020, Bộ Y tế tổ
chức hội nghị trực tuyến đảm

bảo an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 tại các cơ sở khám chữa
bệnh với hơn 700 điểm cầu trong
cả nước. Đồng chí Nguyễn
Trường Sơn, ứ trưởng Bộ Y tế,
Trưởng Tiểu ban điều trị - Ban
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch Covid-19 dự và chỉ đạo hội
nghị. Tỉnh Lạng Sơn có 11 điểm
cầu, tham dự có đại diện lãnh đạo
Sở Y tế và lãnh đạo các bệnh viện,
trung tâm y tế trên địa bàn.

Để đảm bảo bệnh viện là nơi
an toàn trong phòng, chống dịch
Covid-19, Bộ Y tế đã ban hành
Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày
16/7/2020 về việc ban hành Bộ

tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng
chống dịch Covid-19 và các dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp (Bộ
tiêu chí). Tính đến ngày
30/9/2020, cả nước có 1.380 bệnh
viện, trung tâm y tế đã tiến hành
tự đánh giá qua phần mềm trực
tuyến. Trong đó, 1.089 bệnh viện
được xếp loại bệnh viện an toàn,
263 bệnh viện an toàn ở mức
thấp, 28 bệnh viện không an toàn.
Cả nước vẫn còn 150 bệnh viện,
trung tâm y tế chưa tiến hành tự
đánh giá hoặc đã đánh giá nhưng
không nhập số liệu.

Tại Lạng Sơn, Sở Y tế đã
thành lập 3 đoàn kiểm tra, đánh
giá chấm điểm bệnh viện an toàn
theo Bộ tiêu chí của Bộ Y tế tại 14

bệnh viện, trung tâm y tế trên địa
bàn. Qua kiểm tra, 9/14 đơn vị
xếp loại bệnh viện an toàn, 5/14
đơn vị xếp loại bệnh viện an toàn
ở mức thấp. Sau khi bổ sung,
hoàn thiện các tiêu chí, đến nay,
14/14 bệnh viện trên địa bàn đều
được xếp loại bệnh viện an toàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã
đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh
nghiệm trong đảm bảo công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 nói riêng và các bệnh truyền
nhiễm nói chung như: tổ chức
sàng lọc, phân luồng bệnh nhân
ngay từ cổng vào bệnh viện, thực
hiện và kiểm tra thường xuyên
việc đeo khẩu trang tại các bệnh
viện, trung tâm y tế; quản lý an

toàn cho người bệnh, người nhà
bệnh nhân và nhân viên y tế...

Phát biểu kết luận, ứ trưởng
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị cần
thực hiện triệt để Công điện số
1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 về
việc phòng, chống dịch Covid-19
của ủ tướng Chính phủ; tăng
cường công tác xét nghiệm, chuẩn
bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc, vật
tư tiêu hao, tiếp tục nghiên cứu,
cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và
điều trị Covid-19. Đồng thời, các
đơn vị cần triển khai thực hiện
nghiêm túc bộ tiêu chí, góp phần
xây dựng môi trường bệnh viện là
nơi an toàn nhất trong phòng,
chống dịch.

TRIỆU THÀNH

Tiếp theo trang 1Tiếp theo trang 1

Lãnh đạo...
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Hội Hoan là xã vùng 3
của huyện Văn Lãng,
cách trung tâm huyện

30 km đường đèo dốc, quanh co,
do đó, đời sống Nhân dân ở đây
gặp không ít khó khăn. Những
năm qua, để giúp người dân xã
thoát nghèo, cấp ủy, chính
quyền, các tổ chức đoàn thể xã
chỉ đạo, phối hợp tổ chức các lớp
tập huấn hướng dẫn kỹ thuật
trồng và chăm sóc các loại cây ăn
quả, trồng rừng cho bà con.
Đồng thời tạo điều kiện cho các
hộ nghèo vay vốn ưu đãi, hỗ trợ
cây, con giống, phân bón các loại
để phát triển kinh tế. Nhờ đó,
nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo
bền vững, có thu nhập ổn định,
đời sống từng bước được nâng
lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua
từng năm. Cụ thể năm 2017, tỷ
lệ hộ nghèo của xã là 58,68%,
đến năm 2019, giảm xuống còn
18,74%.

Tương tự, hộ nghèo ở xã
Hoàng Việt cũng được quan
tâm, hỗ trợ bằng nhiều biện
pháp thiết thực. Các hộ nghèo đã
được tạo điều kiện vay vốn ưu
đãi, chuyển giao khoa học kỹ
thuật, hỗ trợ cây, con giống và
phân bón để trồng cây hồng
Vành khuyên, nuôi gà… Từ đó
đã hình thành nhiều mô hình
phát triển kinh tế tiêu biểu. Năm
2019,  xã có gần 80 hộ thoát
nghèo. Anh Hoàng Văn Hưng,
thôn Pò Pheo, xã Hoàng Việt cho
biết: Trước đây, gia đình tôi
trồng rừng nhưng thu nhập

không đáng kể, cuộc sống rất
khó khăn. Năm 2010, được cơ
quan chuyên môn của huyện
hướng dẫn cách trồng  hồng
Vành khuyên nên tôi mạnh dạn
vay 30 triệu đồng của Ngân hàng
Chính sách xã hội, trồng thử
nghiệm 100 cây. Sau 3 năm chăm
sóc, cây hồng đã cho thu hoạch.
Nhận thấy giá trị kinh tế từ hồng
đem lại tôi đã chuyển đổi toàn
bộ đất trồng rừng kém hiệu quả
sang trồng hồng. Đến nay, gia
đình tôi trồng 2 ha hồng, mang
lại thu nhập khoảng 200 triệu
đồng/năm.

Không riêng ở Hội Hoan,
Hoàng Việt, hầu hết các xã, thị
trấn trong huyện Văn Lãng đều
thực hiện có hiệu quả chương
trình giảm nghèo, qua đó, tỷ lệ
hộ nghèo ở huyện giảm đáng kể.
Năm 2016,  tỷ lệ hộ nghèo của
toàn huyện là 29,67%, đến nay
giảm xuống còn 8,85%. Để đạt
được kết quả trên, những năm
qua, đảng ủy, chính quyền, các
cơ quan, đoàn thể huyện Văn
Lãng đã đồng loạt triển khai
nhiều biện pháp giảm nghèo đến
17/17 xã, thị trấn. Cụ thể, để tạo
điều kiện cho người dân phát
triển kinh tế, thông qua nguồn
vốn từ Chương trình 135, huyện
đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
cho các xã đặc biệt khó khăn,
biên giới; hỗ trợ phát triển sản
xuất, đa dạng hóa sinh kế và
nhân rộng mô hình giảm nghèo;
nâng cao năng lực cho cộng
đồng và cán bộ cơ sở các xã…

eo đó, giai đoạn 2016 - 2020,
huyện có 110 công trình điện,
trường học, giao thông… được
đầu tư với tổng kinh phí trên 77
tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn
này, ngân sách Nhà nước đã hỗ
trợ 10.248 lượt hộ nghèo mua
các loại giống cây trồng, phân
bón, vật nuôi (bò, lợn, gà…) cho
các xã, thị trấn với số tiền gần
14 tỷ đồng;  mở được 55 lớp về
các hoạt động của chương trình,
tiếp cận thị trường, liên kết sản
xuất và các nội dung liên quan
khác trong giảm nghèo cho
2.850 học viên là đội ngũ cán bộ
cơ sở.

Bà Nông u Hải, Trưởng
Phòng Lao động, ương binh

và Xã hội – Dân tộc huyện Văn
Lãng cho biết: Những năm qua,
nhờ thực hiện đồng bộ các giải
pháp giảm nghèo nên an sinh xã
hội ở huyện được đảm bảo; đời
sống người dân nhất là ở khu
vực vùng sâu, vùng xa, các thôn,
xã đặc biệt khó khăn ngày càng
được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo
giảm rõ rệt. Để thực hiện hiệu
quả hơn nữa mục tiêu giảm
nghèo, phòng sẽ tiếp tục tham
mưu cấp ủy, chính quyền huyện
chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả các
giải pháp, dự án giảm nghèo;
tăng cường phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan từ Trung
ương đến cấp xã trong việc thực
hiện các nội dung giảm nghèon

Văn Lãng

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Người dân xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng phát triển kinh tế từ trồng 
hồng không hạt Vành khuyên

TiỂU YẾn

Văn Lãng là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, thời gian qua, bằng những giải pháp đồng bộ và các
chính sách hỗ trợ thiết thực của Nhà nước, công tác giảm nghèo ở đây đã đạt được nhiều kết quả đáng
ghi nhận.

Xác định giao thông khó
khăn, tập quán canh tác
lạc hậu, thiếu vốn sản

xuất… là những rào cản trong
công tác giảm nghèo, cấp ủy,
chính quyền xã Yên Bình đã xây
dựng kế hoạch, xác định mục tiêu
cụ thể, ưu tiên các nguồn lực hỗ
trợ người dân phát triển sản xuất,
vươn lên thoát nghèo. Theo đó, từ
năm 2016 đến nay, với sự hỗ trợ
xi măng của Nhà nước, xã đã bê
tông hóa được hơn 10 km đường
giao thông nông thôn. Cùng với
đó, xã tổ chức được 35 lớp tập
huấn cho hơn 1.500 lượt người về
chuyển giao khoa học kỹ thuật,
đưa các cây, con giống mới vào
sản xuất. Để giải quyết nhu cầu
vốn sản xuất cho người dân,
Phòng giao dịch Ngân hàng
Chính sách xã hội huyện đã hỗ trợ
các gói tín dụng với tổng dư nợ
hiện nay đạt hơn 15 tỷ đồng.

Giảm nghèo phải xuất phát từ
chính nhu cầu, ý thức của người
dân. Do đó, xã đã định hướng,

vận động bà con bỏ tập quán canh
tác cũ, khai thác thế mạnh địa
phương, chuyển đổi cơ cấu sang
trồng cây ăn quả, trồng rừng và
chăn nuôi gia súc, gia cầm. Một
trong những mô hình tiêu biểu
mang lại hiệu quả kinh tế, góp
phần tích cực vào công tác xóa đói
giảm nghèo trên địa bàn là mô
hình trồng cây ăn quả của Hợp tác
xã (HTX) Cửu Long. Được thành
lập năm 2016, HTX gồm 9 thành
viên, chuyên trồng và kinh doanh
giống cây ăn quả như ổi, thanh
long, mít. Sau 4 năm đi vào hoạt
động, HTX duy trì thu nhập ổn
định đạt trên 1 tỷ đồng/năm. Bên
cạnh đó, HTX thường xuyên phối
hợp với chính quyền xã tổ chức
tập huấn cho bà con về kỹ thuật
trồng, chăm sóc cây ăn quả. Chị
Lý ị Sáu, thôn Đồng La, xã Yên
Bình cho biết: Từ khi có HTX,
chúng tôi được học tập kinh
nghiệm và mua được giống cây ăn
quả đảm bảo chất lượng. Trong 3
năm qua, gia đình đã trồng được

300 cây ổi và hơn 200 gốc thanh
long, thu nhập từ vườn cây ăn quả
đạt 50 triệu đồng/năm. Năm
2019, gia đình đã thoát nghèo, đời
sống được cải thiện hơn trước.

Tương tự, mô hình chăn nuôi
dê của ông Phạm Văn Hoàn, thôn
Đồng Xa bước đầu mang lại thu
nhập ổn định cho gia đình. Ông
Hoàn cho biết: Tận dụng thung
lũng rộng, năm 2017, gia đình đã
vay 50 triệu đồng để làm chuồng
và mua 20 con dê về nuôi. Từ việc
tham gia tập huấn và khai thác
thông tin trên các phương tiện, tôi
đã học tập được nhiều kiến thức
quan trọng trong chăm sóc, bảo
vệ đàn dê. Mỗi năm, gia đình xuất
bán được từ 1 hoặc 2 lứa dê, mang
lại thu nhập hơn 70 triệu đồng.

Ngoài những mô hình trên,
hiện trên địa bàn xã còn nhiều mô
hình sản xuất tiêu biểu khác như:
mô hình kinh doanh vật liệu xây
dựng ở thôn Đồng Bụt; trồng
măng bát độ ở thôn Làng Lỷ,
Đồng Bưa; chăn nuôi gia cầm ở

thôn Đồng Bé, Đồng La… Trong
đó xuất hiện nhiều hộ có thu
nhập cao, đạt từ 200 đến 300 triệu
đồng trở lên/năm như gia đình
ông Vũ Viết Sơn, Phạm Văn
Phước... Với các mô hình sản xuất
hiệu quả của người dân đã góp
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên
địa bàn, mang đến diện mạo mới
cho một xã vùng 3. Qua tổng hợp,
giai đoạn 2016 - 2019, tỷ lệ hộ
nghèo xã Yên Bình giảm từ 50%
xuống còn 16%, trung bình mỗi
năm, xã giảm  trên 8% hộ nghèo.
Hiện nay, thu nhập bình quân đạt
trên 20 triệu đồng/người/năm. 

Ông Đặng Xuân Tuấn,
Trưởng phòng Lao động, ương
binh,  Xã hội – Dân tộc huyện
Hữu Lũng cho biết: Yên Bình là

một trong 3 xã (Yên Bình, Hoà
Lạc, Nhật Tiến) có tỷ lệ giảm
nghèo cao nhất trên địa bàn
huyện. Trong những năm qua,
cấp ủy, chính quyền các cấp đã
quan tâm hỗ trợ, ưu tiên các
nguồn vốn để triển khai, nhân
rộng các mô hình giảm nghèo tại
xã. Nét nổi bật trong phát triển
kinh tế xã hội ở Yên Bình là xu
hướng hình thành các mô hình
trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia
cầm quy mô lớn. Các mô hình
này vừa giải quyết việc làm cho
lao động vừa hỗ trợ, giúp đỡ các
hộ nghèo tiếp cận giống cây trồng,
vật nuôi để sản xuất. Qua đó, góp
phần thúc đẩy sự phát triển kinh
tế, xã hội trên địa bàn.

PHƯƠNg DUNg

YêN BÌNH

Bứt phá giảm nghèo 

Người dân thôn Đồng Bụt chăm sóc vườm ươm cây keo giống

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của người dân trong phát triển kinh
tế, trong những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo của xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng đạt bình quân
trên 8%/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Ngày 1/10/2020, Văn phòng
điều phối chương trình xây

dựng nông thôn mới (NTM)
tỉnh, Văn phòng điều phối
chương trình xây dựng NTM
huyện Lộc Bình tổ chức khóa
tập huấn cho 120 thành viên
ban chỉ đạo, ban quản lý, ban
phát triển thôn của 5 xã gồm:
Thống Nhất, Khánh Xuân, Xuân
Dương, Tam Gia, Tĩnh Bắc. 

Khóa tập huấn diễn ra
trong 3 ngày (từ ngày 1-
3/10/2020), các học viên được
truyền đạt các nội dụng như:
tổng quan chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTM;
hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu
chí quốc gia xây dựng NTM; đổi
mới các hình thức tổ chức sản
xuất, phát triển sản xuất gắn
với tái cơ cấu nghành nông
nghiệp; tuyên truyền, vận
động, huy động nguồn lực
trong xây dựng NTM; lập kế
hoạch xây dựng NTM, triển
khai thực hiện, theo dõi, đánh
giá và báo cáo Chương trình
xây dựng NTM, ứng dụng công
nghệ thông tin trong xây dựng
NTM; quy trình xây dựng, triển
khai thực hiện các dự án phát
triển cơ sở hạ tầng NTM. Bên
cạnh đó, học viên còn được
trao đổi, giải đáp thắc mắc về
những vấn đề liên quan đến
xây dựng NTM, chia sẻ kinh
nghiệm, các mô hình hay, cách
làm sáng tạo trong thực tế
triển khai xây dựng NTM ở địa
phương.

Qua khóa tập huấn nhằm
giúp đội ngũ cán bộ làm công
tác xây dựng NTM của xã, thôn
cập nhật đầy đủ, kịp thời các
văn bản chỉ đạo mới của các
cấp về xây dựng NTM. 

BícH ĐÀO
Lộc Bình

LỘC BÌNH: 
120 người được tập
huấn xây dựng 
nông thôn mới
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Với thắng lợi của Chiến
dịch Biên giới, cuộc
kháng chiến của ta

chuyển mạnh từ hình thái chiến
tranh du kích tiến lên chiến tranh
chính quy, kết hợp chiến tranh
chính quy với chiến tranh du kích
ở trình độ cao hơn. Chiến dịch
Biên giới Thu - Đông 1950 đối
với Pháp là một thất bại cay đắng.
Giới cầm quyền và tướng lĩnh
Pháp cũng phải thừa nhận rằng
thất bại của quân đội Pháp ở biên
giới Cao Bằng, Lạng Sơn trong
Thu - Đông 1950 có ảnh hưởng
quyết định đối với nửa cuối cuộc
chiến tranh, tình thế cuộc chiến
đã thay đổi theo hướng bất lợi
cho quân Pháp. Thất bại đó đã
làm phá sản âm mưu “khóa chặt
biên giới Việt - Trung” hòng cô
lập cách mạng Việt Nam với các
nước anh em; tuyến phòng thủ
Liên khu biên giới Đông Bắc bị
xóa bỏ, “Hành lang Đông - Tây”
bị chọc thủng, chủ trương phòng
thủ Đông Dương theo “Kế hoạch
Rơ-ve” của Pháp tiêu tan.

Có thể nói, Chiến dịch Biên
giới mở ra và giành được thắng
lợi đã đáp ứng kịp thời những yêu
cầu cấp thiết về chiến lược, đưa
cuộc kháng chiến chuyển sang
một thời kỳ mới - thời kỳ ta
giành, giữ và phát huy quyền chủ
động chiến lược trên chiến
trường chính Bắc bộ, liên tục tiến
công địch, đánh tiêu diệt với quy
mô ngày càng lớn và giải phóng
nhiều vùng đất đai quan trọng,
tạo được thế trận mới. Chiến
thắng Biên giới u - Đông 1950
thực sự là bước trưởng thành
vượt bậc của Quân đội ta, tạo cơ
sở để lực lượng vũ trang ta cùng
toàn Đảng, toàn dân giành được
thắng lợi to lớn hơn trong giai
đoạn tiếp theo của cuộc kháng
chiến, mà quan trọng là trong
Đông - Xuân 1953 - 1954 với
đỉnh cao là Chiến thắng Điện
Biên Phủ. ắng lợi của Chiến
dịch Biên giới đã chứng minh
tính đúng đắn của đường lối
kháng chiến toàn dân, toàn diện,
trường kỳ, dựa vào sức mình là
chính mà Đảng ta đã vạch ra ngay
từ đầu cuộc kháng chiến. Bài học
về phát huy nội lực, xây dựng
thực lực kháng chiến, xây dựng
Quân đội để làm nên Chiến
thắng Biên giới vẫn còn nguyên
giá trị trong công cuộc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Lạng Sơn trong Chiến dịch
Biên giới u - Đông 1950 có vị

trí chiến lược hết sức quan trọng,
có tầm ảnh hưởng lớn, có tính
chất đặc biệt quan trọng đối với
Chiến dịch Biên giới. Yêu cầu
chiến lược của ta lúc này là phá
tan âm mưu phong tỏa biên giới
phía Bắc của địch, mở đường
giao lưu giữa nước ta với các
nước anh em để tranh thủ sự ủng
hộ, giúp đỡ quốc tế. Trong chiến
dịch này, ta đã thực hiện thắng lợi
trọn vẹn mục tiêu và nhiệm vụ
đặt ra là giải phóng hoàn toàn
khu vực biên giới từ Cao Bằng
đến Lạng Sơn, một địa bàn chiến
lược xung yếu, tạo nên một thế
trận mới vững chắc. Trong chiến
thắng chung của quân và dân cả
nước, lực lượng vũ trang và Nhân
dân các dân tộc Lạng Sơn, đóng
góp sức người, sức của, phối hợp
hiệp đồng tác chiến với Trung
ương Đảng, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ trong Chiến dịch Biên
giới.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy,
với tinh thần “Tất cả cho tiền
tuyến, tất cả cho đánh thắng”,
Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn
đã tích cực tham gia vào công
việc chuẩn bị gấp rút cho cuộc
chiến đấu. Chỉ trong một thời
gian ngắn, Nhân dân các dân tộc
Lạng Sơn đã huy động 290.116
ngày công; mở được hàng trăm ki
lô mét đường vận chuyển hàng
trăm ngàn tấn đạn dược và lương
thực cho chiến dịch đúng địa
điểm, thời gian quy định. Không

chỉ làm nhiệm vụ vận tải, Nhân
dân các dân tộc Lạng Sơn còn
làm nhiệm vụ cản trở giao thông
địch, đã phối hợp với dân công
đào trên 1.000 hố trên đường từ
Đồng Đăng đi Na Sầm, đi ất
Khê, đã phá hủy 4 cầu cắt đứt
hoàn toàn đường vận chuyển
bằng cơ giới của địch từ thị xã
Lạng Sơn lên ất Khê.

Ngày 16/9/1950, hỏa lực ta
bắn dồn dập vào cứ điểm Đông
Khê, mở màn chiến dịch Biên
giới. Khi Đông Khê bị đánh, địch
đưa tiểu đoàn Tabo số 3 từ Đồng
Đăng lên ất Khê nhằm ứng
cứu cho Đông Khê, nhưng đã bị
tiểu đoàn 428 và đại đội 822
(oát Lãng) đã chặn đánh địch
quyết liệt ở Pắc Luống, phá hủy 4
xe ô tô, diệt 60 tên địch, buộc
chúng phải rút về Đồng Đăng.
Ngày 17/9/1950, địch lại hành
quân từ Đồng Đăng theo đường
số 4 nhằm ứng cứu Đông Khê,
Tiểu đoàn 888 và Đại đội 820
(Văn Uyên) đã phục kích địch tại
Tà Lài (cách Đồng Đăng 6 km),
tiêu diệt 2 xe ô tô, 120 tên địch,
buộc chúng lại phải rút về Đồng
Đăng. ất bại ở Đông Khê, quân
địch phải rút chạy. Tiểu đoàn 888
đã phối hợp với quân chủ lực liên
tục truy kích địch từ Bản Trại đến
Na Sầm. Đại đội tân binh 983
gồm con em Nhân dân các dân
tộc huyện Tràng Định, oát
Lãng, Bắc Sơn lần đầu tiên xuất
trận đã lập chiến công tại Đèo

Khách. Lực lượng vũ trang Lạng
Sơn đã anh dũng ngày đêm bám
đánh địch, truy kích địch trên
đường số 4.

Ngoài ra, Nhân dân các dân
tộc Lạng Sơn còn đóng góp 200
tấn thóc, gạo, 2.500 tấn ngô, 998
con trâu, 450 con bò và 243 con
ngựa, đảm bảo cung cấp đủ
lương thực, thực phẩm cho
Chiến dịch Biên giới 1950.
Những đóng góp về nhân lực, vật
lực, tài lực của quân và dân Lạng
Sơn trong Chiến dịch Biên giới
đã góp phần quan trọng làm nên
chiến thắng của Chiến dịch Biên
giới u - Đông 1950. Quân và
dân các dân tộc Lạng Sơn xứng
đáng với lời khen ngợi của Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong bức thư
Người gửi đồng bào Cao - Bắc -
Lạng ngày 14/10/1950. Ngày
17/10/1950 (ngày thị xã Lạng Sơn
được giải phóng trong chiến
dịch), đã trở thành ngày hội
truyền thống của Nhân dân các
dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

Kể từ ngày Lạng Sơn được
hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân các
dân tộc Lạng Sơn với tinh thần
Chiến thắng Biên giới 1950 đã
đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đóng
góp sức người, sức của, dốc sức
chi viện cho tiền tuyến, vừa chiến
đấu, vừa xây dựng góp phần đưa
sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi
vẻ vang. Ngày nay, trong công
cuộc xây dựng và phát triển toàn

diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã
hội - quốc phòng an ninh của
tỉnh, ý nghĩa và bài học kinh
nghiệm cũng như tinh thần cách
mạng tiến công của Chiến thắng
Biên giới u - Đông năm 1950
còn nguyên giá trị, trở thành
động lực tinh thần to lớn để Đảng
bộ, quân và Nhân dân các dân tộc
Lạng Sơn phấn đấu vươn lên
trong công cuộc xây dựng quê
hương Lạng Sơn đạt nhiều thành
tựu mới.

Phát huy tinh thần Chiến
thắng Biên giới u - Đông 1950
và thực hiện đường lối đổi mới
đất nước của Đảng và Nhà nước
ta, Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng
Sơn tiếp tục phát huy truyền
thống quê hương cách mạng, nỗ
lực phấn đấu vươn lên và đã có
những bước tiến quan trọng trên
con đường xây dựng và phát
triển. Cùng với sự đoàn kết thống
nhất, phấn đấu nỗ lực của cả hệ
thống chính trị, Ðảng bộ, chính
quyền và Nhân dân các dân tộc
tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh
thần khắc phục khó khăn, chủ
động, sáng tạo vươn lên đưa Lạng
Sơn từ một tỉnh miền núi, kinh tế
chậm phát triển, trình độ dân trí
thấp, đời sống của Nhân dân các
dân tộc còn nhiều khó khăn, đến
nay đã trở thành một tỉnh có
bước phát triển khá toàn diện
trên các lĩnh vực. 

Cơ cấu kinh tế đã có bước
chuyển dịch tích cực, từng bước
khai thác có hiệu quả tiềm năng,
lợi thế của tỉnh để phát triển;
GRDP bình quân đầu người đạt
44,5 triệu đồng. Sản xuất nông,
lâm nghiệp và kinh tế nông thôn
phát triển có nhiều khởi sắc, hình
thành nhiều vùng sản xuất mới
hiệu quả; chương trình tái cơ cấu
ngành nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới có chuyển
biến tích cực, đến nay toàn tỉnh
đã có 74 xã đạt chuẩn nông thôn
mới (65/181 xã sau sáp nhập), số
tiêu chí nông thôn mới bình quân
toàn tỉnh đạt 12,7 tiêu chí/xã.
Kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát
triển. Có gần 3.000 doanh nghiệp
của cả nước thường xuyên tham
gia hoạt động xuất nhập khẩu
trên địa bàn tỉnh, tổng kim ngạch
xuất khẩu qua địa bàn bình quân
hằng năm tăng 6,1%; hoạt động
thương mại, dịch vụ tiếp tục đà
tăng trưởng khá toàn diện. Kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng

Phát huy tinh thần chiến thắng Biên giới
Thu - Đông 1950 trong công cuộc 
xây dựng và phát triển tỉnh Lạng Sơn
Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc.
Đây là chiến dịch do Bộ Tổng Tư lệnh tổ chức, chỉ huy; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp làm Chỉ
huy trưởng kiêm Chính ủy. Đây cũng là chiến dịch duy nhất đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mặt trận trực tiếp chỉ đạo. Trải qua
29 ngày đêm chiến đấu vô cùng quyết liệt, anh dũng và mưu trí của quân và dân ta (từ ngày 16/9 đến ngày 14/10/1950), Chiến
dịch Biên giới Thu - Đông 1950 đã giành được thắng lợi to lớn.

Hoàng Văn ngHiệm

Cô và trò Trường THPT huyện Tràng Định than qua di tích lịch sử đường số 4
Ảnh: ĐÌNH QUANG

Xem tiếp trang 5
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bước được đầu tư xây dựng, tỷ lệ
cứng hóa đường ô tô đến trung
tâm xã đạt 82%, đã hoàn thành
đưa vào sử dụng nhiều công
trình, dự án có ý nghĩa quan
trọng đối với sự phát triển kinh tế
- xã hội, nâng cao đời sống Nhân
dân; bộ mặt đô thị và nông thôn
có nhiều khởi sắc. Hoạt động đối
ngoại ngày càng mở rộng, có hiệu
quả, năng lực hội nhập quốc tế
được nâng lên.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội,
chất lượng giáo dục và đào tạo có
nhiều tiến bộ rõ nét, công tác
quản lý giáo dục có nhiều đổi
mới, đến năm 2020, toàn tỉnh có
225/694 trường đạt chuẩn quốc
gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc
sức khoẻ Nhân dân được chăm
lo, đến nay đã có 145/200 xã đạt
Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt
72,6%, có 11 bác sỹ và 30,7
giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ
người dân tham gia bảo hiểm y tế
đạt 98%. Phong trào toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá gắn với cuộc vận động xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh phát triển sâu rộng, các
thiết chế văn hóa ở cơ sở được
quan tâm đầu tư, năm 2020 có
77% hộ đạt danh hiệu gia đình
văn hóa, 78% thôn, bản, khối phố
đạt danh hiệu văn hóa. Các mục
tiêu giảm nghèo, tạo việc làm
được thực hiện quyết liệt; tỷ lệ hộ
nghèo giảm từ 25,95% năm 2015
xuống còn 7,89% năm 2020.
Phong trào đền ơn đáp nghĩa,
công tác bảo đảm an sinh xã hội,
chính sách xã hội đối với người
có công, chính sách về dân tộc,

tôn giáo được thực hiện tốt. Đời
sống vật chất, tinh thần của Nhân
dân các dân tộc trong tỉnh, nhất
là đồng bào vùng cao, vùng biên
giới ngày càng được cải thiện.
Quốc phòng - an ninh, trật tự an
toàn xã hội được bảo đảm, chủ
quyền biên giới quốc gia được giữ
vững; công tác đấu tranh phòng,
chống buôn lậu, gian lận thương
mại, tội phạm được thực hiện
hiệu quả. 

Công tác xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị được
tăng cường, khối đại đoàn kết các
dân tộc được củng cố vững chắc.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác
chính trị tư tưởng, kịp thời nắm
bắt tình hình, định hướng thông
tin và dư luận xã hội, tạo sự thống
nhất trong Đảng và đồng thuận
trong Nhân dân. Năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ
sở đảng, đảng viên tiếp tục được
nâng cao. Công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành của các cấp uỷ,
chính quyền quyết liệt hơn, tạo
được sự lan toả để tổ chức triển
khai thực hiện ở các cấp, các
ngành; kỷ luật, kỷ cương hành
chính được tăng cường, dân chủ
ở cơ sở được mở rộng và phát
huy. Phát huy vai trò nêu gương
của cán bộ, đảng viên, nhất là bí
thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan,
đơn vị về đạo đức, lối sống, tác
phong công tác. Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội
tiếp tục được đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, phát huy
vai trò của từng tổ chức và các
tầng lớp Nhân dân trong giám
sát, phản biện xã hội, tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền. Hệ thống chính trị không

ngừng củng cố vững mạnh, đáp
ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu,
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Sau 5 năm thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020,
trong số 20 chỉ tiêu chủ yếu, đã có
18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu
đại hội đề ra. Đến nay, toàn Đảng
bộ có trên 746 tổ chức cơ sở đảng,
có hơn 64 nghìn đảng viên. Đây
thực sự là lực lượng hùng hậu và
nòng cốt trong việc lãnh đạo, chỉ
đạo và triển khai thực hiện có
hiệu quả các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước tại địa phương. 

Những thành tựu quan trọng
và toàn diện đã đạt được về chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc
phòng, an ninh trong thời kỳ đổi
mới tiếp tục khẳng định vai trò
lãnh đạo của Đảng, sức mạnh
đoàn kết các dân tộc, tình cảm và
trách nhiệm với quê hương, đất
nước, ý chí vươn lên và tinh thần
lao động cần cù, sáng tạo của đồng
bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn
trong suốt thời gian qua. 

Tiếp nối truyền thống cách
mạng vẻ vang của quê hương, mặc
dù vẫn đang tiếp tục phải đối mặt
với không ít khó khăn thách thức,
cả khách quan và chủ quan, Đảng
bộ, chính quyền và Nhân dân các
dân tộc tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực
phấn đấu hoàn thành ở mức cao
nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của
nhiệm kỳ 2015 - 2020, bảo đảm sự
phát triển toàn diện và vững chắc
hơn trong giai đoạn 2020 - 2025,
trọng tâm:

Một là, tiếp tục nâng cao năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
các cấp uỷ, tổ chức đảng, không

ngừng nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán
bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín ngang tầm
nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò nêu
gương của người đứng đầu cấp ủy,
cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn, đẩy
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công
tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý Nhà nước, năng lực
chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực
hiện của chính quyền các cấp.
Tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị - xã hội, phát huy quyền làm
chủ của Nhân dân và sức mạnh
khối đại đoàn kết các dân tộc.

Hai là, Đẩy mạnh khai thác có
hiệu quả tiềm năng, lợi thế của
tỉnh: Phát triển mạnh kinh tế cửa
khẩu, thương mại, dịch vụ; tập
trung phát triển hạ tầng cụm, khu
công nghiệp tại các huyện: Cao
Lộc, Hữu Lũng, Chi Lăng và
những nơi thuận lợi để thu hút
đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp
trên địa bàn, ưu tiên công nghiệp
chế biến, ứng dụng công nghệ
cao; nâng cao chất lượng, hiệu quả
kinh tế du lịch, đưa du lịch từng
bước trở thành ngành kinh tế
quan trọng của tỉnh; phát triển
nông nghiệp hiện đại gắn với xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh. Xây dựng kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ
tầng giao thông, đô thị, nông thôn
và công nghệ thông tin. Đẩy
mạnh liên kết vùng để khai thác
có hiệu quả thế mạnh về vị trí địa

lý của tỉnh.
Ba là, thúc đẩy khởi nghiệp đổi

mới, sáng tạo, hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp và hợp tác xã. Đẩy
mạnh cải cách hành chính, cải
thiện môi trường đầu tư kinh
doanh. Có cơ chế, chính sách
thiết thực, hiệu quả thu hút các
doanh nghiệp thuộc các thành
phần kinh tế tham gia đầu tư phát
triển kinh tế - xã hội.

Bốn là, phát huy bản sắc văn
hoá truyền thống tốt đẹp, nâng
cao đạo đức xã hội, ý thức pháp
luật, xây dựng văn hóa và con
người Lạng Sơn phát triển toàn
diện, hướng đến chân - thiện -
mỹ, có khát vọng vươn lên. Tạo
điều kiện và môi trường thuận lợi
thúc đẩy giảm nghèo nhanh và
bền vững, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của người dân,
nhất là các khu vực nông thôn,
biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Năm là, tăng cường củng cố
quốc phòng, an ninh, bảo đảm
trật tự an toàn xã hội, giữ vững
chủ quyền biên giới quốc gia, xây
dựng biên giới hoà bình, hữu
nghị, hợp tác; chủ động thực hiện
hiệu quả công tác đối ngoại và hội
nhập quốc tế, tạo môi trường
thuận lợi cho phát triển kinh tế -
xã hội. 

Phát huy truyền thống của quê
hương cách mạng, Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân các dân
tộc tỉnh Lạng Sơn quyết tâm phấn
đấu xây dựng quê hương ngày
càng phát triển và giàu mạnh, góp
phần tích cực vào sự nghiệp đổi
mới, cùng với quân dân cả nước
xây dựng thành công và bảo vệ
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩan

Phát huy tinh thần...
Tiếp theo trang 4

Theo tư liệu lịch sử, tháng
6/1950, khi Ban Thường
vụ Trung ương Đảng có

chủ trương mở Chiến dịch Biên
giới, Nhân dân các dân tộc trên
đường số 4 ở Lạng Sơn đã phát
huy tất cả lực lượng, vật chất và
tinh thần tham gia chuẩn bị cho
chiến trường. Chiến dịch mở ra
(mở màn ở cứ điểm Đông Khê,
sáng 16/9/1950), cấp ủy đảng,
chính quyền các địa phương đã
chỉ đạo các lực lượng vũ trang
sẵn sàng chiến đấu và huy động
dân công phục vụ hoạt động
quân sự. 

Tại Tràng Định, 2/3 số cán bộ
huyện, xã được cử đi phục vụ
chiến dịch. Huyện phát động
quyên góp ủng hộ “hũ gạo kháng
chiến”, lập kho dự trữ lương thực,
thực phẩm; huy động dân công
từ 16 đến 55 tuổi, tổ chức thành
trung đội, đại đội phục vụ chiến
dịch... 

Sáng 10/10/1950, quân Pháp
và tay sai mang theo cả gia đình
rút chạy khỏi ất Khê. Đến cầu
Bản Trại (cách ất Khê khoảng

5 km), quân địch bị dồn ứ ở bên
bờ sông (do cầu đã bị ta phá từ
trước), chúng phải vượt sông
bằng xuồng nên càng thêm hỗn
loạn. Trên đường tháo chạy,
chúng bị quân dân ta phục kích
tại Đèo Khách (xã Hùng Việt),
Lũng Vài (huyện Văn Lãng). Đến
tối 10/10/1950, huyện Tràng
Định hoàn toàn được giải phóng.

Sau ất Khê, ngày
13/10/1950, địch rút khỏi Na
Sầm, Đồng Đăng, 2 châu: Văn
Uyên và oát Lãng được giải
phóng. 

Tìm về những nhân chứng
lịch sử thời kỳ đó, chúng tôi gặp
ông Nông Đình Đề, thôn Khắc
Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng
Định. Ông Đề năm nay đã 92
tuổi nhưng vẫn minh mẫn và
nhớ nhiều chi tiết, sự kiện lịch sử
cách đây 70 năm. Ông kể: Chuẩn
bị cho chiến dịch, năm 1949, tôi
tham gia huấn luyện tại Tiểu
đoàn bộ binh ở Cao Bằng. Năm
1950, chiến dịch nổ ra, tôi tham
gia nhiều trận đánh ở Đông Khê
(Cao Bằng). Sau đó, khi tiến về

Lạng Sơn, tôi tham gia đánh
đuổi giặc ở ất Khê, phục kích
ở Bản Nằm, xã Kháng Chiến
(Tràng Định), sau đó truy kích
đến tận huyện Lộc Bình, dồn
địch về phía Tiên Yên (Quảng
Ninh). Bấy giờ, quân ta thế đánh
như chẻ tre, quân địch hoảng
loạn tháo chạy nháo nhác…

Sau khi quân Pháp rút chạy
khỏi Tràng Định, Văn Lãng,
chính quyền địa phương nhanh
chóng tiếp quản. Các cơ quan từ
nơi sơ tán trở về trung tâm, củng
cố bộ máy, thực hiện các nhiệm
vụ trong giai đoạn cách mạng
mới. Nhân dân nhanh chóng ổn
định cuộc sống, vệ sinh môi
trường, khôi phục sản xuất…

Bà Đặng ị Kiều Vân, Bí
thư Huyện ủy Tràng Định cho
biết: Phát huy truyền thống quê
hương cách mạng, 70 năm qua,
Đảng bộ, chính quyền và Nhân
dân các dân tộc trên địa bàn
huyện luôn đoàn kết, thực hiện
nghiêm túc các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, vững

vàng vượt qua khó khăn, thách
thức, đạt được nhiều kết quả
quan trọng, toàn diện trên các
lĩnh vực. Chỉ tính trong 5 năm
trở lại đây, lĩnh vực nông, lâm
nghiệp và thủy sản tăng 7%;
công nghiệp, xây dựng tăng
38%; dịch vụ tăng 33%. u
nhập bình quân đầu người dự
ước đến cuối năm 2020 đạt 42
triệu đồng, tăng gấp 2,3 lần so
với năm 2015.

Tại huyện Văn Lãng, những
năm qua, các cấp, ngành luôn
quan tâm giáo dục truyền thống
cách mạng cho cán bộ, đảng
viên, nhất là thế hệ trẻ. Kế thừa
và phát huy truyền thống đó,
Nhân dân các dân tộc trên địa
bàn luôn đoàn kết, thực hiện tốt
các nhiệm vụ chính trị được
giao. 

Ông Nguyễn Văn Trường, Bí
thư Huyện ủy Văn Lãng cho biết:
Những năm qua, kinh tế của
huyện tăng trưởng khá. Trong
đó, huyện đã tận dụng được tiềm
năng, lợi thế để phát triển nông,
lâm nghiệp theo hướng nâng cao

giá trị, hình thành một số vùng
sản xuất hàng hóa tập trung, với
một số sản phẩm chủ lực như:
vùng trồng hồng vành khuyên,
hồi, vùng gỗ nguyên liệu… Đồng
thời, kinh tế cửa khẩu có bước
phát triển đã góp phần quan
trọng thúc đẩy tăng trưởng và
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đời
sống Nhân dân từng bước được
nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm
bình quân 4,1%/năm (giảm từ
29,67% năm 2015 xuống còn
8,85% năm 2020). Cùng đó, văn
hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an
sinh xã hội được bảo đảm, quốc
phòng, an ninh được giữ vững,
tăng cường…

Phát huy truyền thống trên
quê hương đường 4 lịch sử, với
những trang sử hào hùng, Nhân
dân các dân tộc huyện Tràng
Định, Văn Lãng nói riêng và
Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng
Sơn nói chung sẽ luôn đoàn kết,
phấn đấu vượt qua mọi khó
khăn, thách thức. Kế thừa truyền
thống tốt đẹp, bằng tinh thần ý
chí tự lực, tự cường và lòng biết
ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh
đi trước, tin tưởng rằng, Nhân
dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ
tiếp tục gặt hái được nhiều thành
công hơn nữa, góp sức xây dựng
quê hương, đất nước ngày càng
phát triểnn

Âm vang đường 4 
Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Nhân dân các dân tộc trên đường số 4, trong
đó có huyện Văn Lãng, Tràng Định đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Biên giới Thu - Đông 1950.
Ngày nay, trên mảnh đất ấy, bà con các dân tộc đã và đang tiếp nối truyền thống, đoàn kết xây dựng
quê hương ngày càng giàu đẹp.

ĐÌnH QUAng – Hoàng HUẤn
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Các bệnh nhiễm khuẩn
thường kèm theo viêm, sốt,
đau, do đó bên cạnh dùng

kháng sinh, bệnh nhân phải kết
hợp thêm thuốc kháng viêm, giảm
đau. Tuy nhiên, các loại thuốc
kháng viêm phổ biến hiện nay
thường có tác dụng phụ khiến
người bệnh bị viêm, loét dạ dày, tá
tràng. Với mong muốn tạo ra hoạt
chất kháng khuẩn, kháng viêm
mới mạnh mẽ và an toàn hơn, từ
tháng 7/2018 đến tháng 4/2019,
nhóm nghiên cứu gồm: Tiến sỹ
Phạm Thị Kim Ngân, giáo viên
Trường THPT Chuyên Chu Văn An;
Hoàng Mạnh Hùng, cựu học sinh
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu
tổng hợp và đánh giá hoạt tính

sinh học của các dẫn xuất sultam
mới”.

Em Hoàng Mạnh Hùng cho
biết: Việc tìm kiếm các hoạt chất
mới vừa có tác dụng kháng viêm,
vừa kháng khuẩn mạnh sẽ góp
phần giải quyết tình trạng kháng
thuốc và phải uống cùng lúc nhiều
loại thuốc khác nhau. Từ đó, làm

giảm tác dụng phụ, giảm số lượng
thuốc đưa vào cơ thể.

Qua các nghiên cứu nhóm
nhận thấy, Sultam được ứng dụng
rộng rãi trong các lĩnh vực tổng
hợp hữu cơ, hóa dược, hóa nông
nghiệp… còn có hoạt tính sinh học
như: kháng virut, kháng khuẩn,
kháng viêm, chống ung thư, ức chế

enzym… Đặc tính nổi trội của các
hợp chất sultam là kháng viêm.
Chúng có mặt trong một số thuốc
kháng viêm như: Ampiroxicam,
droxicam và piroxicam. Trong điều
trị, người ta thường phải kết hợp
thuốc kháng sinh và kháng viêm
cùng lúc nhằm nâng cao hiệu quả
chữa bệnh. Cùng đó, nhóm cũng
tìm thấy trên một số loại thuốc
giảm đau, chống viêm ít gây tác
dụng phụ lên đường tiêu hóa,
những thuốc này đều có điểm
chung là chứa hợp chất pyrazole. 

Nhóm nghiên cứu đã chọn
phương pháp tổng hợp sultam
theo hướng hóa học xanh, sử dụng
nguyên liệu hóa chất đơn giản,
phổ biến nhưng có hiệu quả cao và
thân thiện với môi trường. Từ các
dẫn xuất sultam nhóm tiến hành
tổng hợp các sultam, chứa khung
pyrazole, đồng thời tiến hành thử
nghiệm hoạt tính kháng viêm,
kháng khuẩn của các dẫn xuất sul-
tam mới. 

Tiến sỹ Phạm Thị Kim Ngân cho
biết: Ý tưởng thực hiện đề tài do

học sinh đề nghị nhưng để nghiên
cứu thành công thì cần phải trang
bị thêm cho các em  kiến thức
chuyên ngành. Vì vậy, nhóm thống
nhất gửi học sinh đi tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức tại Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Cùng đó, chúng tôi cũng gặp khó
khăn khi hầu hết quá trình nghiên
cứu là trong phòng thí nghiệm,
trong khi điều kiện cơ sở vật chất,
trang thiết bị các phòng thí
nghiệm trên địa bàn tỉnh chưa đáp
ứng được yêu cầu. Đặc biệt, các số
liệu thực nghiệm chúng tôi phải
trực tiếp thực hiện tại các viện
nghiên cứu. Do đó, kinh phí, đi lại,
sinh hoạt  gặp nhiều khó khăn. 

Với hàm lượng khoa học cao,
có thể ứng dụng thiết thực vào đời
sống, tại cuộc thi khoa học kỹ
thuật cấp quốc gia dành cho học
sinh trung học năm học 2019 –
2020, đề tài “Nghiên cứu tổng hợp
và đánh giá hoạt tính sinh học của
các dẫn xuất sultam mới” đã xuất
sắc giành giải ba.

HOÀNg VƯƠNg

NGHiêN Cứu TổNG HợP và ĐáNH Giá HoạT TíNH SiNH HọC Của CáC DẫN xuấT SuLTam mới

góp phần hạn chế tình trạng nhờn kháng sinh
Các bệnh nhiễm khuẩn ngày
càng có diễn biến phức tạp
do tình trạng lạm dụng
kháng sinh dẫn đến kháng
thuốc và giảm dần hiệu quả
điều trị. Nhằm hạn chế tình
trạng này, nhóm nghiên cứu
Trường THPT Chuyên Chu
Văn An đã tổng hợp các dẫn
xuất sultam mới có tác dụng
tích cực trong kháng khuẩn
và kháng viêm. Nhóm nghiên cứu Trường THPT chuyên Chu Văn An đạt giải thưởng

tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học 
năm học 2019 – 2020

Sau gần 1 năm nghiên cứu, tổng hợp, nhóm đã xây dựng thành công quy trình tổng hợp các hợp chất sultam chứa khung pyzaroline và pyrazole mới; tổng
hợp được 3 dẫn xuất sultam chứa khung pyrazole mới 21a-c và 5 dẫn xuất sultam chứa khung pyzaroline mới 20a-e. Cùng với đó, hoàn thành đánh giá tính
kháng viêm in vitro thông qua tác dụng ức chế tế bào RAW264.7 sinh NO của 8 dẫn chất tổng hợp 20a-e và 21a-c. Trong đó, 3 hợp chất 20c-e có hoạt tính
kháng viêm vượt trội so với chất chuẩn là celecoxib là thuốc kháng viêm bán trên thị trường, 2 hợp chất 20a và 20b thể hiện tính kháng viêm tương đương
với chất chuẩn. Nhóm đã đánh giá tác dụng ức chế cytokine của 20a và 21a là dẫn xuất của nhau trên 6 cytokine khác nhau. Hợp chất 20a làm giảm đáng kể
TNF- α và  TGF-β hợp chất 21a làm giảm đáng kể TNF-α và TGF-β. Mô phỏng tương tác giữa hợp chất sultam 20a và 21a trên 2 protein TNF-α và TGF-β đều
thể hiện ái lực liên kết tương tự chất chuẩn. Hai hợp chất sultam 20a và 21a vừa thể hiện hoạt tính kháng viêm, kháng khuẩn qua các thử nghiệm. 

Dọc quốc lộ 4A đoạn qua
huyện Tràng Định có 7
di tích lịch sử chiến

thắng Đường số 4 năm 1950
gồm: bia di tích chiến thắng Lũng
Phầy; bia di tích chiến thắng
Khuổi Slao, Bông Lau; bia di tích
chiến thắng Bản Trại; bia di tích
chiến thắng Bản Nằm; bia di tích
chiến thắng đồn Đèo Khách; Đài
chiến thắng Bông Lau, Lũng
Phầy và nhà bia di tích lịch sử
chiến thắng Đường số 4.

Đây là các di tích ghi dấu ấn
những trận đánh của Quân đội
ta và Nhân dân các dân tộc
huyện Tràng Định chiến thắng
trong chiến dịch biên giới từ năm
1947 đến năm 1950 dưới sự lãnh
đạo của Đảng. eo thời gian,
các di tích này ngày càng xuống
cấp; các bia, đài chiến thắng hoen
ố, chữ mờ, rêu mốc; chân bia và
hệ thống bậc lên xuống nứt vỡ,
khuôn viên nhỏ hẹp không bảo
đảm mỹ quan của di tích... Trước
tình hình đó, tháng 7/2020,
UBND tỉnh đã quyết định phê
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
công trình tu bổ và giao UBND
huyện Tràng Định làm chủ đầu

tư công trình. Cuối tháng 8/2020,
các di tích chính thức lựa chọn
được nhà thầu thi công và được
khởi công tu bổ,  thời gian triển
khai từ khởi công đến hoàn
thành là 2 tháng. 

Sau 1 tháng triển khai thi
công đến cuối tháng 9/2020,
trong 7 hạng mục tu bổ, nhà thầu
đã hoàn thành đưa vào sử dụng
hạng mục nhà bia chiến thắng
Đường số 4. Trong 6 hạng mục
còn lại, có 5 hạng mục đã hoàn
thành 95% tiến độ như mở rộng
khuôn viên, lát đá, xây trát bao
khuôn viên, hoàn thành lát đá
bậc lối đi lên xuống. Đối với hạng
mục tu bổ đài chiến thắng Bông
Lau, Lũng Phầy hiện mới đạt
50% khối lượng, nhà thầu đang
tập trung toàn lực để hoàn thành
hạng mục này. Ông Ngô Văn
ái, Đội trưởng thi công thuộc
Công ty TNHH Một thành viên
Xuân Chuông (thành phố Lạng
Sơn) - đơn vị trúng thầu công
trình khuôn viên đài chiến thắng
Bông Lau, Lũng Phầy cho biết:
Do các di tích nằm trên chiều dài
30 km dọc tuyến quốc lộ 4A nên
nhà thầu tập trung thi công hạng

mục ở xa trước, khi hoàn thành
mới thi công đến các công trình
gần trung tâm huyện. Do đặc thù
các công trình tu bổ di tích
không thể sử dụng máy móc nên
biện pháp thi công của đơn vị là
huy động tối đa nhân công lành
nghề và có kinh nghiệm để triển
khai các phần việc nhằm bảo
đảm chất lượng từng công trình.
Chúng tôi đang cố gắng hoàn
thành công trình này trước ngày
7/10/2020. 

Ông Nguyễn Văn Chuông,
Giám đốc Công ty TNHH Một
thành viên Xuân Chuông cho
biết: Hợp đồng thực hiện công
trình là 2 tháng nhưng để kịp
hoàn thành chào mừng kỷ niệm
70 năm chiến thắng biên giới
đồng thời kỷ niệm 70 năm giải
phóng ất Khê, đơn vị đang
tăng cường nhân lực, vật lực, chia
làm nhiều tổ, đội để rút ngắn thời
gian hoàn thành xuống còn 40
ngày. 

Với những giải pháp triển
khai thi công như hiện nay, công
trình tu bổ di tích lịch sử chiến
thắng Đường số 4 huyện Tràng
Định đang tiến sát về đích theo

đúng kế hoạch. Như vậy, bước
sang tháng 10/2020 mỗi người
dân trên địa bàn huyện Tràng
Định hay du khách thập phương
mỗi khi đi trên quốc lộ 4A sẽ có
thêm cơ hội hình dung những
chiến công của quân và dân ta
đạt được trong Chiến dịch Biên
giới cách đây 70 năm. Từ đó góp
phần giáo dục truyền thống cách
mạng cũng như hun đúc và phát
triển về tư duy nghệ thuật quân
sự của Việt Nam trên chặng
đường đấu tranh xây dựng phát
triển đất nướcn

Tăng tốc thi công công trình tu bổ 
di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4

CÔng QUÂn   
Trước hiện trạng các di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4  trên địa bàn huyện Tràng Định đã bị xuống
cấp, năm 2020, UBND tỉnh quyết định đầu tư tu bổ công trình di tích lịch sử chiến thắng Đường số 4 để
bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới (1950 - 2020). Hiện tại,
chủ đầu tư, đơn vị thi công đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các
công trình trước ngày 10/10/2020. 

Thi công bậc lên xuống đài chiến
thắng Bông Lau, Lũng Phầy

Hơn 270.000 hồ sơ
TTHC giải quyết đúng
hạn tại bộ phận một
cửa các cấp 
Theo báo cáo của Văn phòng UBND

tỉnh, trong quý III năm 2020, các
cán bộ của bộ phận một cửa các cấp
trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp nhận
272.437 hồ sơ TTHC, tăng 95.511 hồ sơ
so với cùng kỳ năm 2019 (176.926 hồ
sơ). Trong đó, có 270.817 hồ sơ giải
quyết đúng hạn, đạt 99,4%, tăng 1%
so với cùng kỳ năm 2019; 364 hồ sơ
giải quyết quá hạn (chiếm 0,13%),
1.256 hồ sơ đang giải quyết (chiếm
0,47%). Cụ thể: cấp tỉnh đã tiếp nhận
16.696 hồ sơ, trong đó 15.902 hồ sơ
giải quyết đúng hạn (đạt 95,24%). Cấp
huyện đã tiếp nhận 14.254 hồ sơ,
trong đó 13.797 hồ sơ giải quyết đúng
hạn (đạt 96,79%). Cấp xã đã tiếp nhận
241.487 hồ sơ, trong đó 241.118 hồ sơ
giải quyết đúng hạn (đạt 99,85%).

HOÀNg HIẾU

180 học viên được
tuyên truyền Luật
Chăn nuôi và công tác
phòng, chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm
Từ ngày 28/9/2020 đến ngày

30/9/2020, Chi cục Chăn nuôi và
Thú y tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn cho
180 cán bộ làm công tác chăn nuôi,
thú y của 11/11 huyện, thành phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên
được tuyên truyền Luật chăn nuôi;
công tác tuyên truyền, phòng chống
dịch bệnh trên gia súc, gia cầm như:
phòng chống bệnh dịch tả lợn châu
Phi, dịch bệnh G4H1N1 trên lợn, dịch
bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò…;
chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Bên
cạnh đó, học viên được thực hành
mổ, khám lâm sàng, lấy mẫu giám
sát bệnh dịch tả lợn châu Phi.

THÙy DUNg



Tỉnh đoàn phối hợp
tổ chức “Đêm hội
Trăng rằm - Thắp
sáng ước mơ thiếu
nhi Lạng Sơn” 

Tối 30/9, tại Trường phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học và THCS xã Công
Sơn, huyện Cao Lộc, Tỉnh
đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối
hợp với Học viện Thanh thiếu
niên Việt Nam, Tổng Công ty
Cổ phần Đối tác Chân thật và
Câu lạc bộ Chuyến xe yêu
thương tổ chức chương trình
“Đêm hội Trăng rằm - Thắp
sáng ước mơ thiếu nhi Lạng
Sơn” năm 2020.

Tại chương trình, Ban tổ
chức trao biển tượng trưng
hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà
“Khăn quàng đỏ” cho 2 đội
viên ở huyện Văn Lãng, trị giá
100 triệu đồng; trao 110 suất
học bổng “Tiếp sức đến
trường” cho học sinh nghèo
vượt khó trong toàn tỉnh;
tặng 1 bình nước nóng lạnh,
1 loa di động; tặng 207 suất
quà và dụng cụ học tập, 300
cuốn sách các loại cho nhà
trường và toàn bộ học sinh
Trường Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học và THCS xã
Công Sơn.

Cùng với đó, các em học
sinh, đông đảo Nhân dân
trong xã tham gia chương
trình còn được thưởng thức
màn múa sư tử, các tiết mục
văn nghệ đặc sắc, xem trình
diễn thời trang, chơi các trò
chơi dân gian, đốt lửa trại và
phá cỗ Tết Trung thu, tạo
không khí vui tươi, đầm ấm.

Thông qua chương trình
thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ
nguồn lực để động viên,
khuyến khích học sinh vùng
sâu, vùng biên giới vươn lên
trong học tập. Đồng thời tạo
không khí Tết Trung thu đầm
ấm, vui vẻ cho thiếu nhi
vùng dân tộc thiểu số.

ĐĂNg THÙy
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Sinh năm 1991, tại thôn Túng
Mẩn, xã Vân An trong một gia đình
thuần nông, anh Lương đã sớm đã
ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp từ sản
phẩm nông nghiệp trên mảnh đất
quê hương. Anh luôn mày mò tìm
hiểu, học hỏi các mô hình như: chăn
nuôi, trồng trọt… qua ti vi, sách báo
để áp dụng vào thực tế. Nhận thấy ở
xã có nhiều cây vối phát triển tự
nhiên ở các khe dọc, bờ suối, bờ
ruộng, có giá trị kinh tế cao nhưng do
giá thu mua từ các thương lái thấp
nên người dân có năm không hái nụ
gây ra sự lãng phí đối với nông sản
sạch. Từ đó, anh Lương nảy sinh ý
tưởng thu mua và chế biến nụ vối.

Nghĩ là làm, năm 2018, anh
Lương bắt tay vào chế biến nụ vối.
Anh Lương cho biết: “Qua tìm hiểu,
tôi được biết, nụ vối có rất nhiều tác
dụng như: thanh nhiệt, mát gan,
kích thích tiêu hóa, chữa  tiêu chảy,
đầy bụng, khó tiêu; giảm cholesterol
trong máu, tăng hệ miễn dịch, hỗ trợ
điều trị gout; điều trị viêm gan, vàng
da... và có thể sử dụng làm thức
uống hằng ngày. Từ những lợi ích
cho sức khỏe như vậy, với mong
muốn tạo ra sản phẩm nông nghiệp

sạch, an toàn và đặc biệt là giúp bà
con có thu nhập, tôi đã thử nghiệm
chế biến nụ vối. Ban đầu, tôi lấy nụ
vối về phơi khô và dùng thử thấy
hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ
phơi thì sản phẩm không bảo quản
được lâu, vì vậy tôi tiếp tục nghiên
cứu và dùng phương pháp sấy nụ vối
để đạt hiệu quả tốt nhất”.

Sau khi thử nghiệm thành công,
anh Lương bắt đầu đăng bán sản
phẩm qua các trang mạng xã hội và
được khách hàng ủng hộ. Hiện nay,
sản phẩm nụ vối khô của anh Lương
không chỉ bán cho khách hàng trong
và ngoài huyện mà còn được tiêu thụ
ở nhiều tỉnh, thành: Hà Nội, Hưng
Yên, Bắc Ninh, Bến Tre… 

Theo anh Lương, vụ thu hoạch nụ
vối chỉ kéo dài 1 tháng (tháng 5
dương lịch) nên vào thời điểm đó,
anh thu mua của bà con và phơi sấy
hết công suất để bảo quản. Về quy
trình sản xuất, anh thu mua nụ vối đã
được bà con phơi khô với giá từ
80.000 đồng đến 100.000 đồng, sau
đó thực hiện sơ chế qua các công
đoạn như: rửa, phơi, sấy khô và đóng
túi. Sản phẩm nụ vối của anh Lương
làm ra có nhãn mác, bao bì và được
đóng túi 250 g giá 40.000 đồng, túi
500 g giá 80.000 đồng. Từ khi thu
mua, chế biến nụ vối đến nay, anh đã
bán ra thị trường gần 3 tấn nụ vối

khô, trung bình mỗi năm, bán ra
khoảng 1 tấn, đem lại thu nhập trên
100 triệu đồng.

Anh Lương cho biết thêm: “Trong
quá trình thực hiện, tôi gặp không ít
khó khăn bởi chưa có ai làm trước
nên tôi phải vừa làm vừa rút kinh
nghiệm. Trong thời gian tới, tôi có ý
định vận động các hộ dân trồng
thêm cây vối trên địa bàn xã Vân An
và các xã lân cận thuộc khu vực núi
đất của huyện Chi Lăng. Cùng với đó,
trang bị thêm hệ thống máy móc để
đa dạng hóa sản phẩm từ cây vối.
Tuy nhiên, hiện tại tôi còn gặp khó
khăn về vốn, ngoài sự nỗ lực của bản
thân, tôi rất mong được các cấp,
ngành quan tâm để phát triển mô
hình”.

Chị Lăng Thị Thưởng, Bí thư Đoàn
xã Vân An cho biết: Với sự năng động,
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, anh
Hoàng Văn Lương bước đầu đã
thành công với mô hình thu mua, chế
biến nụ vối và đem lại thu nhập cao.
Đây cũng là mô hình mới trên địa
bàn xã nói riêng, huyện Chi Lăng nói
chung. Nhờ sự nỗ lực đó, cuối tháng
9/2020, anh Lương vinh dự đạt giải
nhất tại cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo
khởi nghiệp trong thanh niên năm
2020” với dự án “Thu mua, chế biến
nụ vối” do Tỉnh đoàn tổ chức.

KIM HUyÊN 

Xác định đây là một chủ
trương lớn của Đảng và
Nhà nước nhằm tạo việc

làm cho lao động nông thôn, giúp
người dân tăng thu nhập, ổn định
cuộc sống, UBND huyện Hữu
Lũng đã ban hành Quyết định
thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện
Quyết định số 1956/QĐ/TTg về
thực hiện Đề án đào tạo nghề cho
lao động nông thôn giai đoạn
2011 – 2020 từ huyện đến cơ sở và
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn thực hiện. Theo đó,
xuất phát từ thực tế, nhu cầu học
nghề của lao động nông thôn,
UBND các xã, thị trấn đã phối với
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp
(GDNN) huyện tổ chức các lớp
dạy nghề về phi nông nghiệp
(thêu, đan nón lá, mây tre đan) và
nghề nông nghiệp (trồng cây ăn
quả, trồng rừng, chăn nuôi gia
súc, gia cầm…) cho bà con. 

Ông Trịnh Xuân Dũng, thôn
Đất Đỏ, xã Hòa ắng từng được
tham gia lớp dạy nghề về trồng
rừng kinh tế do Trung tâm
GDNN của huyện tổ chức năm
2018. Ông Dũng cho biết: Qua
lớp dạy nghề, tôi áp dụng được
nhiều kiến thức về cách chọn cây
giống, quy trình chăm sóc và
phòng trừ sâu bệnh cho cây. Nhờ
đó, thời gian cho khai thác gỗ
được rút ngắn, giá trị kinh tế đem
lại cao gấp 2 lần trước đây. Hiện
nay, trung bình mỗi năm, gia đình

tôi thu về  từ 70 đến 90 triệu
đồng/1ha. 

Cùng với ông Dũng, nhiều
người dân trên địa bàn huyện đã
tham gia các lớp học nghề về
nông nghiệp, từ đó, tạo công ăn
việc làm tăng thêm thu nhập.
Đơn cử, giai đoạn 2011 – 2020,
UBND xã Quyết ắng đã phối
hợp với Trung tâm GDNN
huyện mở 25 lớp đào tạo nghề
cho 770 lao động nông thôn như:
đào tạo kỹ thuật sủa chữa máy
nông nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi
gà, kỹ thuật trồng cây ăn quả…
Qua các lớp đào tạo, người dân
trong xã mạnh dạn đầu tư vào
các ngành nghề đã học, ứng
dụng hoa học kỹ thuật vào sản
xuất, nâng cao thu nhập. Nhờ đó,

tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm
nhanh qua từng năm, cụ thể năm
2015 là 50%, đến năm 2019 còn
23%.

ực hiện Đề án 1956 từ năm
2011 đến nay, các xã, thị trấn đã
phối hợp với Trung tâm GDNN
huyện Hữu Lũng tổ chức được
trên 80 lớp dạy nghề nông
nghiệp với gần 2.700 học viên
tham gia. Tính riêng từ đầu năm
2020 đến nay, trung tâm đã mở
được 10 lớp dạy nghề cho 350 lao
động nông thôn với các ngành
nghề như: sản xuất, kinh doanh
giống cây lâm nghiệp, chăn nuôi
gà, trồng rau an toàn, nuôi dê,
trồng rừng kinh tế… Sau đào tạo,
86% lao động có việc làm ổn
định (vượt 6% chỉ tiêu đề ra).

Qua đó, góp phần nâng thu nhập
bình quân đầu người của huyện
năm 2020 ước đạt 40 triệu đồng.

Không chỉ chú trọng dạy
nghề đơn thuần mà Trung tâm
GDNN huyện còn thực hiện thí
điểm và nhân rộng mô hình dạy
nghề cho lao động nông thôn
như: mô hình trồng và chăm sóc
na ở xã Yên Sơn; mô hình sản
xuất kinh doanh cây giống lâm
nghiệp ở các xã: Hòa ắng, Hồ
Sơn, thị trấn Hữu Lũng; mô hình
trồng rừng sản xuất ở xã Cai
kinh, Vân Nham… Ông Nguyễn
Song Hà, Giám đốc Trung tâm
GDNN huyện cho biết: Nhằm
thực hiện có hiệu quả công tác
này, chúng tôi luôn quan tâm từ
bước tuyên truyền, khảo sát nhu
cầu người dân đến trang thiết bị
dạy nghề, giáo trình và phát triển
đội ngũ giáo viên, người dạy
nghề chất lượng. Trong quá trình
đào tạo, chúng tôi luôn kết hợp
giữa lý thuyết và thực hành,
trong đó, thực hành chiếm trên
80% chương trình đào tạo.

Ông Đặng Xuân Tuấn,
Trưởng phòng Lao động,
ương binh, Xã hội – Dân tộc
huyện Hữu Lũng cho biết: ời
gian qua, công tác đào tạo nghề
cho lao động nông thôn luôn
được chú trọng. Giai đoạn 2011
– 2020, các tổ chức, đoàn thể từ
huyện đến cơ sở đã tuyên truyền
lồng ghép được 130 buổi cho
450.000 lượt người nghe nhằm
thay đổi nhận thức, tham gia các
lớp đào tạo nghề, nâng cao thu
nhập. Qua học nghề, lao động
nông thôn tích lũy được nhiều
kến thức mới, áp dụng khoa học
kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng
suất, chất lượng sản phẩm. 

Nhờ chú trọng công tác đào
tạo nghề cho lao động nông thôn,
tỷ lệ lao động qua đào tạo của
huyện đều tăng qua các năm, cụ
thể từ 31% (năm 2011) tăng lên
55,6% (năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo
toàn huyện giảm từ 20,78%  năm
2011 xuống còn 9,97% vào cuối
năm 2019, huyện phấn đấu giảm
xuống còn 6,9%  trong năm
2020n

Người dân xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng trồng cây ăn quả 
cho hiệu quả kinh tế cao

THÙY DUng  
Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án
1956), thời gian qua, cơ quan chức năng huyện Hữu Lũng luôn quan tâm chỉ
đạo, bám sát địa bàn, đào tạo nghề sát với tình hình thực tế và nhu cầu của
bà con địa phương. 

Hữu Lũng

Chú trọng đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn

Khởi nghiệp...
Tiếp theo trang 1

* THÔNG TIN - QUẢNG CÁO *  

Nhằm triển khai thực hiện có
hiệu quả cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
theo ông 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 Văn Lãng,
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 miền núi tại huyện Văn Lãng
năm 2020” thuộc Chương trình xúc
tiến thương mại quốc gia năm 2020
được tổ chức từ ngày 3/11 đến ngày
9/11/2020 tại sân vận động, thị trấn
Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng
Sơn. ông 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 miền núi tại huyện Văn Lãng 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     Web-
site: http://langsontrade.vn

mỜi THam Gia
Chương trình Phiên chợ hàng Việt về miền núi 

tại huyện Văn Lãng năm 2020
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Thượng đỉnh Eu phải xử lý hàng loạt
hồ sơ nóng

Nguyên thủ 27 nước thành viên Liên minh
châu Âu - EU gặp nhau ngày 1/10/2020 tại
Brussels trong Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên
sau kỳ nghỉ hè với một loạt các hồ sơ nóng cần
thảo luận, giải quyết về các vấn đề gai góc, cả
đối nội lẫn đối ngoại. Cụ thể, các nguyên thủ
tranh cãi về ngân sách 2021 - 2027, chính sách
nhập cư mới, quan hệ với Trung Quốc hay cách
thức xử lý các cuộc khủng hoảng tại Belarus và
xung đột Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Địa Trung
Hải. Cuộc họp kéo dài trong ngày 1 và ngày 2/10.

Tình báo bỏ qua các mối đe dọa
“mềm”, mỹ có nguy cơ bị Trung Quốc
vượt mặt

Theo một báo cáo mới được Ủy ban Tình báo
Hạ viện Mỹ công bố hôm 30/9/2020, nếu cộng
đồng tình báo nước Mỹ không được “đại tu” thì
Mỹ có nguy cơ không thể bảo vệ sức khỏe của
người dân, an ninh quốc gia và mất khả năng
cạnh tranh với Trung Quốc trên trường quốc tế.
Báo cáo nhấn mạnh, nhân viên tình báo Mỹ cần
phải thành thạo hơn trong việc phân tích các mối
đe dọa phi quân sự, chẳng hạn như sức khỏe,
kinh tế và biến đổi khí hậu. Ủy ban Tình báo Hạ
viện cho rằng việc Mỹ tập trung toàn lực vào
cuộc chiến chống khủng bố sau vụ 11/9 khiến
cho năng lực tình báo trong các lĩnh vực khác bị
suy giảm.

mỹ Latinh là khu vực khó kiểm soát
Covid-19 nhất trên thế giới

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại
Nam Mỹ, gần 7 tháng kể từ khi đại dịch Covid-19
bùng phát tại Mỹ Latinh, khu vực này đang là nơi
bị tác động và khó kiểm soát nhất dịch bệnh chết
người trên khi chiếm tới 33,8% số ca tử vong và
27% số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu.
Đây là kết luận được đưa ra trong cuộc họp lần
thứ 58 của PAHO – nhánh châu lục của Tổ chức Y
tế thế giới (WHO), trong đó tổng kết Mỹ Latinh
đã ghi nhận hơn 338.000 ca tử vong và 9,2 triệu
ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chính phủ Campuchia hỗ trợ hơn 2
triệu hộ nghèo vượt khó do dịch
Covid-19

Tính từ tháng 6/2020 đến thời điểm hiện tại,
hơn 2 triệu hộ nghèo ở Campuchia đã được nhận
tiền hỗ trợ của Chính phủ để vượt qua giai đoạn
khó khăn do dịch Covid-19. Chính phủ nước này
sẽ tiếp tục trích ngân sách hơn 125 tỉ Rieel (hơn
700 tỉ đồng) để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
bởi đại dịch Covid-19 đến hết năm 2020. Theo
đó, người lao động Campuchia làm việc trong
các ngành dệt may, da giày và du lịch bị mất việc
làm sẽ được trợ cấp 40 USD/tháng. Các khách
sạn, nhà hàng, đại lý du lịch tại nhiều tỉnh, thành
phố trước đây có đông khách cũng được miễn
thuế đến hết năm nay.

TS (TỔNg HỢP)

14 Đảng bộ tổ chức thành
công Đại hội nhiệm kỳ
2020 - 2025

Tính đến hết tháng 9/2020, cả
nước đã có 14/67 Đảng bộ tỉnh,
thành phố, Đảng bộ trực thuộc
Trung ương tổ chức thành công
đại hội nhiệm kỳ mới. Đại hội các
Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng
bộ trực thuộc Trung ương tiến
hành 4 nội dung gồm: tổng kết
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác
định phương hướng, mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ
2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý
kiến vào dự thảo các văn kiện Đại

hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp
hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -
2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng.

Trường đại học công bố
điểm chuẩn trúng tuyển
trước 17 giờ ngày
5/10/2020

Bà Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ
trưởng Vụ Giáo dục Đai học, Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho
biết: “Chậm nhất là 17 giờ ngày
5/10/2020, các trường đại học sẽ
phải công bố điểm chuẩn trúng
tuyển theo phương thức xét tuyển
dựa trên điểm thi Tốt nghiệp THPT

quốc gia 2020”. Theo thống kê của
Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đăng
ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư
phạm năm nay là 642.945 em,
giảm 1,46% so với năm 2019. Tổng
số nguyện vọng đăng ký xét tuyển
là 2.494.210, giảm 3,14% so với
năm 2019. Cập nhật đến hết ngày
27/9, có tổng số 275.530 thí sinh
điều chỉnh nguyện vọng, tỷ lệ điều
chỉnh đạt 42,49%.

Giá gas tiếp tục tăng lần
thứ 6

Saigon Petro thông báo, từ
1/10 giá bán gas tăng thêm 6.000
đồng/bình 12 kg, giá bán lẻ tối đa
đến người tiêu dùng là 324.500

đến 330.000 đồng và không vượt
quá 347.000 đồng/bình 12 kg.
Theo các công ty, nguyên nhân
khiến cho giá gas tháng 10 tăng là
do giá gas thế giới bình quân
tháng 10 là 377,5 USD/tấn, tăng
17,5 USD/tấn so với tháng 9. Với
việc tăng giá 6.000 đồng/bình 12
kg, đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá
gas tiếp tục đà tăng và là lần tăng
thứ 6 trong năm với tổng mức
tăng gần 100.000 đồng bình/12
kg.

vẫn còn nhiều bộ, ngành,
địa phương có tỷ lệ giải
ngân đạt dưới 20%

Theo Bộ Tài chính, ước thanh

toán vốn đầu tư nguồn ngân
sách Nhà nước từ đầu năm đến
ngày 30/9/2020 là 269.207,94 tỷ
đồng, đạt 50,27% kế hoạch và
đạt 57,15% kế hoạch Thủ tướng
Chính phủ giao đầu năm. Kết quả
này cho thấy, tỷ lệ giải ngân ước
9 tháng so với kế hoạch Thủ
tướng Chính phủ giao đầu năm
đã có sự chuyển biến tích cực so
với các tháng đầu năm, đặc biệt
là khối địa phương. Dù có sự
chuyển biến tích cực so với các
tháng đầu năm, đặc biệt là khối
địa phương, song vẫn còn 11 bộ,
cơ quan Trung ương và 1 địa
phương có tỷ lệ giải ngân đạt
dưới 20%.

TS (TỔNg HỢP)

Theo báo cáo Triển
vọng kinh tế toàn cầu
mới được công bố

của Oxford Economics được
ủy quyền bởi ICAEW (The
Institute of Chartered Ac-
countants in England and
Wales - Viện Kế toán Công
chứng Anh và xứ Wales),
triển vọng phục hồi kinh tế
của Việt Nam là tươi sáng
nhất trong khu vực Đông
Nam Á. Báo cáo đánh giá
Việt Nam sẽ là nền kinh tế
duy nhất ở khu vực đạt mức
tăng trưởng dương trong
năm 2020. Báo cáo trên dự
đoán tổng sản phẩm quốc
nội (GDP) của khu vực
Đông Nam Á trong năm
2020 sẽ giảm 4,2%. Báo cáo
cũng nhấn mạnh các nền
kinh tế kiểm soát tốt dịch
bệnh như Thái Lan và Việt
Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ
hơn so với Indonesia và
Philippines.

Trong khi đó, dự báo mới
nhất của hãng xếp hạng tín
nhiệm quốc tế S&P Global
Ratings cũng cho rằng, Việt
Nam đứng thứ 2 ở khu vực
châu Á - ái Bình Dương
về tốc độ phục hồi kinh tế
sau cuộc khủng hoảng do tác
động của Covid-19. S&P dự
báo tăng trưởng GDP của
Việt Nam trong năm 2020 sẽ
đạt 1,9% và 11,2% vào năm
2021.

Trước đó, Báo cáo cập
nhật Triển vọng và Phát triển
châu Á 2020 của Ngân hàng
Phát triển châu Á (ADB) dự
báo, tăng trưởng kinh tế của
Việt Nam sẽ đạt 1,8% trong
năm 2020 giữa bối cảnh đại
dịch Covid-19 và tăng 6,3%
trong năm 2021. Báo cáo

đánh giá, Việt Nam đang thể
hiện khả năng phục hồi
mạnh mẽ hơn hầu hết các
nền kinh tế tương tự khác;
triển vọng của nền kinh tế
trong trung và dài hạn vẫn
tích cực. Các nền tảng kinh
tế vẫn chưa bị suy giảm và
Việt Nam có triển vọng được
hưởng lợi từ các xu hướng
thương mại, đầu tư và sản
xuất toàn cầu hiện nay. Báo
cáo của ADB phân tích, nền
kinh tế Việt Nam sẽ được
hưởng lợi từ sự chuyển
hướng sản xuất đang tiếp
diễn từ Trung Quốc sang
Việt Nam; sự phục hồi của
nền kinh tế Trung Quốc và
việc thực thi hiệp định
thương mại tự do với Liên
minh châu Âu.

Trong báo cáo “Chỉ số
vốn nhân lực 2020” - HCI
vừa được Ngân hàng ế
giới (WB) công bố, đánh giá
tình hình sức khỏe và giáo
dục trẻ em trước đại dịch
Covid-19 của 174 quốc gia
chiếm 98% tổng dân số thế
giới. eo đó, chỉ số HCI của
Việt Nam tăng từ 0,66 vào
năm 2010 lên đến 0,69 điểm
trong năm 2020. Báo cáo
nhận định con số này có
nghĩa là một đứa trẻ sinh tại
Việt Nam trong năm nay có
thể phát triển được tới 69%
tiềm năng của mình trong
điều kiện đứa trẻ đó được
tiếp cận đầy đủ về giáo dục
và y tế. Chỉ số này cao hơn

56% mức trung bình của các
quốc gia có cùng mức thu
nhập.

Tờ báo Mỹ Fortune ngày
29/9/2020 đưa tin, tăng
trưởng trong lĩnh vực chế
tạo và xuất khẩu đã giúp
GDP của Việt Nam trong
quý III năm nay tăng 2,62%
so với cùng kỳ năm trước,
thúc đẩy sự phục hồi kinh tế
của đất nước từ suy giảm
trong nửa đầu năm 2020 do
đại dịch Covid-19.

Xuất khẩu của Việt Nam
tăng 11% trong quý III, trong
đó xuất khẩu máy tính cá
nhân tăng 20% để đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng khi
sinh viên trên toàn thế giới
tham gia các lớp học trực
tuyến và phần lớn lực lượng
lao động toàn cầu tiếp tục
làm việc tại nhà, tờ báo của
Mỹ chỉ ra. Riêng trong tháng
9, xuất khẩu của Việt Nam
tăng 18% so với cùng kỳ năm
ngoái. eo chuyên gia
Priyanka Kishore - người
đứng đầu phụ trách Ấn Độ
và Đông Nam Á của Oxford
Economics, cùng với Trung
Quốc, Việt Nam là nền kinh
tế duy nhất ở châu Á dự kiến
tăng trưởng dương trong
năm 2020.

Việc xử lý tốt đại dịch
Covid-19 trong nước đã giúp
Việt Nam mở cửa trở lại và
tiếp tục các hoạt động kinh
tế. Chuyên gia Priyanka
Kishore chỉ ra, làn sóng

Covid-19 thứ 2 ở Việt Nam
đã “làm đình trệ phần nào sự
phục hồi”, nhưng “tình hình
đã được kiểm soát trở lại”.
Mức tăng GDP 2,62% của
Việt Nam trong quý III là sự
cải thiện so với mức tăng
0,39% trong quý II. Tuy
nhiên, mức tăng trưởng này
vẫn thấp hơn nhiều so với
quý III năm 2019, trước khi
xảy ra đại dịch Covid-19,
vốn ở mức 7,31%.

Lý giải cho điều này, tờ
báo Mỹ cho hay, việc sụt
giảm sâu lượng du khách
nước ngoài do các hạn chế đi
lại ngăn ngừa Covid-19 đã
tác động tới hồi phục kinh tế
của Việt Nam. Dữ liệu của
WB chỉ ra, trước đại dịch, du
lịch chiếm khoảng 8% GDP
của Việt Nam. Tuy nhiên,
thiệt hại do vắng bóng du
khách nước ngoài ở các quốc
gia khác trong khu vực còn
tệ hơn so với Việt Nam, ví dụ
ái Lan có du lịch chiếm
14% GDP.

Cũng theo công bố mới
đây của tạp chí e Econo-
mist, Việt Nam đứng trong
tốp 16 nền kinh tế mới nổi
thành công nhất thế giới,
nhiều triển vọng thu hẹp
khoảng cách với các nước
phát triển. Một số định chế
tài chính lớn nhận định nếu
phấn đấu tốt, Việt Nam có
thể tăng trưởng từ 2% đến
3%.
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Triển vọng kinh tế việt Nam dưới “lăng kính ngoại”

Ảnh: Minh Họa

Dưới tác động của
đại dịch Covid-19,
hầu hết các nền kinh
tế đều được dự báo
tăng trưởng âm. Tuy
nhiên, kinh tế Việt
Nam vẫn được các tổ
chức quốc tế đưa ra
những dự báo khá
lạc quan.


