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Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn các dự án trọng điểm

Sáng 30/9/2020, UBND tỉnh họp
đánh giá tình hình thực hiện dự
án trọng điểm quý III và họp

chuyên đề về công tác giải phóng mặt
bằng tháng 9/2020. Đồng chí Hồ Tiến
Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các
chương trình dự án trọng điểm tỉnh
năm 2020 chủ trì cuộc họp. 

eo báo cáo của Sở Kế hoạch và
Đầu tư, trong quý III, tiến độ thực hiện
19 dự án trọng điểm gồm: 5 dự án sử
dụng ngân sách nhà nước và 14 dự án
sử dụng vốn ngoài ngân sách có
chuyển biến tích cực so với quý
II/2020. 

Tính đến hết quý III/2020, 5 dự án
trọng điểm sử dụng vốn ngân sách

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họpXem tiếp trang 2

Sáng 30/9/2020, đồng chí Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND

tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm
70 năm “Chiến thắng Biên giới u –
Đông” (1950 - 2020) chủ trì họp xem xét
công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa
học cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm
“Chiến thắng Biên giới u – Đông”. 

Xem xét công tác chuẩn
bị tổ chức Hội thảo khoa
học cấp Quốc gia kỷ niệm
70 năm “Chiến thắng
Biên giới Thu - Đông”

Thông báo nhanh kết quả
Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII và thông
tin chuyên đề thời sự

Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam
triển khai công tác
phong trào quý IV 
Sáng 30/9/2020, Ủy ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt
Nam tổ chức hội nghị trực tuyến quán
triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng
tâm công tác phong trào quý IV năm
2020. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng
ư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm
cầu Lạng Sơn, tham dự có đồng chí
lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
cùng lãnh đạo các phòng, ban của đơn
vị.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm
cầu đã trao đổi,  thảo luận, góp ý vào
một số nội dung chính như: Hướng dẫn
một số nội dung phát động  hưởng ứng
tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Tình cảm của Bác Hồ với 
thiếu nhi mỗi dịp Trung thu

Các em học sinh lớp 5 tuổi Trường Mầm non 8-3, thành phố Lạng Sơn được cô giáo hướng dẫn vẽ mặt nạ và làm đèn lồng
vui Tết Trung thu 2020 Ảnh: TUYẾT MAI

Xem trang 7

Xem trang 3

Nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh và hiệu quả
mạng lưới y tế 

Xem trang 5

Câu lạc bộ Liên thế hệ
- điểm tựa của người
cao tuổi

Xem trang 7

Sáng 30/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy tổ chức hội nghị trực tuyến thông

báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII và thông tin chuyên
đề: “Tình hình triển khai các dự án trọng
điểm trên địa bàn tỉnh; những khó khăn,
vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong
thời gian tới”. 



nhà nước đã giải ngân thanh
toán được 407 tỷ đồng. Một số
dự án trong quý II chưa giải
ngân được thì trong quý III đã
giải ngân khá tốt như: dự án kè
chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng
thuộc thị trấn Na Sầm, huyện
Văn Lãng được 17,9/50 tỷ đồng;
dự án nâng cấp, sửa chữa cơ sở
vật chất, bổ sung trang thiết bị
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
được 10,8/18 tỷ đồng kế hoạch
vốn giao.  Đối với 14 dự án sử
dụng vốn ngoài ngân sách có
5/14 dự án khối lượng thực hiện
đạt khá; 9/14 dự án chậm tiến
độ. Về công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng các dự án, theo
báo cáo của Sở Tài nguyên và
Môi trường, đến hết tháng

9/2020 có 8/11 huyện, thành
phố gửi báo cáo về tình hình giải
phóng mặt bằng. Qua rà soát có
4/8 đơn vị phát sinh vướng mắc
đang xin ý kiến UBND tỉnh chỉ
đạo biện pháp tháo gỡ.

ảo luận tại buổi làm việc,
cơ bản các đại biểu thống nhất
với dự thảo báo cáo do các đơn
vị soạn thảo; đồng tình với giải
pháp tháo gỡ khó khăn nhằm
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự
án trọng điểm và giải phóng mặt
bằng do Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài nguyên và Môi trường đề
xuất.

Phát biểu kết luận cuộc họp,
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
ghi nhận nỗ lực của các sở,
ngành, huyện, thành phố, các
nhà đầu tư, chủ đầu tư trong
thực hiện các dự án trọng điểm
trong quý III và công tác giải
phóng mặt bằng tháng 9.

Về nhiệm vụ trong 3 tháng
cuối năm, đồng chí yêu cầu các
sở, ngành được giao phụ trách
theo dõi từng dự án trọng điểm
tăng cường kiểm tra, giám sát tại
hiện trường đối với từng dự án.
Nhà đầu tư tập trung mọi nguồn
lực đẩy nhanh tiến độ thi công,
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
nghiệm thu khối lượng hoàn
thành làm cơ sở giải ngân vốn
đã giao, hoàn ứng vốn đã tạm
ứng. Đặc biệt Ban Quản lý đầu
tư xây dựng tỉnh khẩn trương
giải ngân vốn dự án ODA thuộc
dự án hạ tầng cơ bản cho phát
triển toàn diện các tỉnh Đông
Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc
Kạn, Lạng Sơn) - gồm 6 công
trình nằm trong Tiểu dự án của
tỉnh và công trình cải tạo, nâng
cấp quốc lộ 4B đối với hạng mục
giải phóng mặt bằng các huyện:
Lộc Bình và Cao Lộc. 

Về tháo gỡ vướng mắc đối với
công tác giải phóng mặt bằng các
dự án, đồng chí Chủ tịch UBND
tỉnh cơ bản nhất trí với giải pháp
tháo gỡ do Sở Tài nguyên và Môi
trường đề xuất. Đồng thời yêu
cầu các huyện, thành phố tiếp tục
phối hợp với nhà đầu tư, chủ đầu
tư, các cơ quan chức năng của
tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ
giải phóng mặt bằng các dự án.
Về lập giá đất cụ thể để áp giá bồi
thường hỗ trợ tái định cư nhằm
đẩy nhanh giải phóng mặt bằng,
đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên
và Môi trường xem xét lại quy
trình, trình tự thủ tục. Sở Xây
dựng chấn chỉnh việc tiếp nhận
thẩm định hồ sơ dự án do các
nhà đầu tư, chủ đầu tư đề xuất,
đồng thời tăng cường kiểm tra,
hướng dẫn các nhà đầu tư thực
hiện dự án.

CôNG QUÂN
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Tập trung...
Tiếp theo trang 1

Tặng quà Tết 
Trung thu cho trẻ em
tại Chi Lăng

Tối 29/9/2020, Câu lạc bộ Thiện
Tâm Chi Lăng phối hợp với Hội

Chữ thập đỏ huyện, Huyện đoàn Chi
Lăng, UBND xã Liên Sơn và các tổ
chức, nhà hảo tâm tổ chức chương
trình “Đêm hội Trăng Rằm” tại xã
Liên Sơn, huyện Chi Lăng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã
thăm, tặng quà 3 hộ nghèo và trao
69 suất quà cho học sinh nghèo trên
địa bàn xã, mỗi suất trị giá 750.000
đồng; trao 1 xe đạp cho học sinh có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng
đồ chơi cho Trường Mầm non xã
Liên Sơn; tổ chức gian hàng “0 đồng”
cho Nhân dân lựa chọn quần áo
miễn phí. Câu lạc bộ Thiện Tâm Chi
Lăng còn hỗ trợ trường mầm non
các xã: Gia Lộc, Lâm Sơn, mỗi trường
1 triệu đồng tổ chức Tết Trung thu...

ĐĂNG THÙY

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Mặt
trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành,
đoàn thể của tỉnh, các đồng chí
báo cáo viên cấp tỉnh cùng đại
biểu tại điểm cầu cấp huyện, xã
trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã được nghe thông
báo nhanh kết quả Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
eo đó, từ ngày 25 đến ngày
27/9/2020, Đảng bộ tỉnh đã long
trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
am dự đại hội có 350 đại biểu
trên tổng số 350 đại biểu được
triệu tập. Sau 2,5 ngày làm việc với
tinh thần đoàn kết, trách nhiệm,
phát huy dân chủ và trí tuệ, đại hội
đã hoàn thành chương trình đề ra
và thành công tốt đẹp. 

Kết quả: đại hội đã thảo luận,

thông qua Báo cáo Chính trị của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
trình Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 -
2025; thảo luận thông qua Báo
cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ
đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVI; Báo cáo tổng hợp
ý kiến của các đảng bộ trực thuộc
tham gia vào dự thảo các văn kiện
trình Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng; báo cáo
tổng hợp ý kiến của các đảng bộ
trực thuộc tham gia vào dự thảo
Báo cáo Chính trị trình Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lẩn thứ
XVII. Đại hội đã bầu Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
gồm 53 đồng chí. Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu
Ban ường vụ Tỉnh ủy gồm 15
đồng chí, đồng chí Lâm ị
Phương anh được bầu giữ
chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ

2020-2025; đồng chí Hoàng Văn
Nghiệm và đồng chí Hồ Tiến
iệu được bầu giữ chức vụ Phó
Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 -
2025. 

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu
của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng gồm 18 đại biểu chính
thức và 2 đại biểu dự khuyết; biểu
quyết thông qua Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII;
thảo luận, góp ý vào dự thảo
Chương trình hành động của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XVII thực hiện Nghị quyết
Đại hội.

Cũng trong chương trình hội
nghị, các đại biểu được nghe lãnh
đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông
tin chuyên đề “Tình hình triển
khai các dự án trọng điểm trên
địa bàn tỉnh; những khó khăn,
vướng mắc cần tập trung tháo gỡ
trong thời gian tới”. 

Về định hướng tuyên truyền
trong thời gian tới, lãnh đạo
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị
Ban Tuyên giáo các huyện ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
đội ngũ báo cáo viên các cấp tập
trung tuyên truyền hai nội dung
đã được tiếp thu tại hội nghị;
chủ động nắm bắt tình hình tư
tưởng, dư luận xã hội; kịp thời
định hướng, đấu tranh, phản
bác lại những tư tưởng, dư luận
xã hội trái chiều, các luận điệu
xuyên tạc, các thông tin xấu,
độc trên mạng xã hội của các
thế lực thù địch, các phần tử cơ
hội chính trị; tuyên truyền công
tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
mục tiêu kép vừa bảo đảm
phòng chống tốt dịch Covid-19,
vừa phát triển kinh tế - xã hội;
tuyên truyền kỷ niệm các ngày
lễ lớn, các sự kiện chính trị của
tỉnh.

TÂN AN

Tiếp theo trang 1

Thông báo...

năm 2020; hướng dẫn một số nội
dung về tổ chức Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc năm 2020;
tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài
lòng của người dân đối với kết
quả xây dựng nông thôn mới
năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị,
Phó Chủ tịch, Tổng ư ký Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt
Nam đề nghị Ủy ban MTTQ các
tỉnh, thành phố tổ chức phát
động hưởng ứng tháng cao điểm
“Vì người nghèo” năm 2020
theo hình thức phù hợp. ực
hiện vận động đóng góp cho
Quỹ Vì người nghèo phải minh
bạch, đúng chủ trương, phân bổ
đúng đối tượng. Các đơn vị cần
bám sát hướng dẫn của trung
ương để tổ chức tốt ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc năm
2020...

TRIỆU THÀNH

Tiếp theo trang 1

Chiều 30/9/2020, Hội Chữ
thập đỏ huyện Chi Lăng

phối hợp với Câu lạc bộ Thiện
Tâm Chi Lăng tổ chức đến thăm,
hỗ trợ tiền cho hai anh em bị tai
nạn giao thông đang cấp cứu,
điều trị tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh.

Trước đó, ngày 23/9/2020,
hai anh em ruột Ngô Đức Đoàn
(sinh năm 2008) và Ngô Thị
Tuyết Nga (sinh năm 2009), thôn
Mạ A, xã Hữu Kiên, huyện Chi
Lăng trên đường đi học về bằng
xe đạp khi đang xuống dốc thì
bị đứt dây phanh khiến hai em

lao xuống vực. Em Đoàn bị gãy
xương hàm trên và hàm dưới
cần phải phẫu thuật; em Nga bị
gãy 2 tay, vùng đầu bị tổn
thương… Gia đình hai em thuộc
diện hộ nghèo, không đủ kinh
phí để điều trị, phẫu thuật cho
các em.

Tại buổi đến thăm, lãnh đạo
Hội Chữ thập đỏ huyện cùng
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện
Tâm Chi Lăng đã trao số tiền
hơn 10 triệu đồng để gia đình
có thêm kinh phí điều trị cho
các em.

ĐĂNG THÙY

Ngày 30/9/2020, Hội Cựu chiến
binh (CCB) tỉnh tổ chức sơ kết

giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết
Đại hội  Hội Cựu chiến binh tỉnh lần
thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Từ năm 2017 đến nay, Hội CCB
tỉnh đã tập trung triển khai thực
hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội
Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI.
Nổi bật là hoạt động vận động CCB
đoàn kết, giữ vững và phát huy bản
chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ",
tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ
Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ
nghĩa, bảo vệ Nhân dân. Tại đại hội
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -
2025, toàn hội có 1.391 cán bộ, hội
viên CCB được tín nhiệm bầu vào
cấp ủy cơ sở và trên cơ sở. Hơn 2
năm qua, toàn hội đã phát triển
thêm 153 mô hình kinh tế, nâng
tổng số mô hình kinh tế có hiệu quả
của toàn hội lên 1.307 mô hình, tạo
việc làm cho hơn 4.000 lao động.
Các cấp hội đã phối hợp tổ chức
2.080 buổi tuyên truyền về phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội,
thu hút trên 70.000 lượt người tham
dự; phối hợp tuần tra, canh gác hơn
5.700 lượt, góp phần đảm bảo an
ninh trật tự địa bàn.

Trong thời gian tới, các cấp hội
CCB tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu
quả hoạt động; tập trung xây dựng
tổ chức hội vững mạnh, tiếp tục
phấn đấu hoàn thành và vượt các
chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Hội CCB
tỉnh lần thứ VI đã đề ra.

ĐẠI LÂM

Sơ kết giữa nhiệm kỳ
thực hiện Nghị quyết
Đại hội Hội Cựu chiến
binh tỉnh lần thứ VI

Dự cuộc họp có Đại tá
Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện
trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt
Nam; Đại tá Hoàng Văn Năm,
Phó am mưu trưởng Quân
khu I; lãnh đạo Văn phòng
UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự
(CHQS) tỉnh, các sở, ban, ngành
và UBND thành phố Lạng Sơn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ
quan, đơn vị đã báo cáo tình
hình thực hiện công tác chuẩn bị
theo nhiệm vụ được giao. eo
đó, đến thời điểm này, công tác
chuẩn bị cho Hội thảo khoa đã và
đang được các đơn vị liên quan
khẩn trương thực hiện. Văn
phòng UBND tỉnh đã kết nối với
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Viện
Lịch sử Quân sự Việt Nam để
chuẩn bị các nội dung liên quan
đến hội thảo. Đồng thời phối
hợp, theo dõi, đôn đốc các sở,
ngành liên quan, UBND thành

phố Lạng Sơn triển khai công tác
chuẩn bị cho hội thảo đảm bảo
đúng tiến độ và chất lượng.  Bộ
CHQS tỉnh đã xây dựng kế
hoạch cụ thể hoá triển khai thực
hiện nhiệm vụ, như: đón tiếp,
làm việc với đoàn cán bộ Viện
Lịch sử Quân sự Việt Nam;  khảo
sát vị trí ăn, nghỉ của đại biểu; xây
dựng kế hoạch tuần tra, bảo vệ,
thành lập các tổ cơ động thường
trực sẵn sàng thực hiện nhiệm
vụ; phân công cán bộ, chiến sĩ
thực hiện đón tiếp đại biểu và
thực hiện các nhiệm vụ khác
theo yêu cầu. Đến thời điểm này,
Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
đã tiếp nhận 89 bài tham luận gửi
nhà xuất bản in sách; hoàn thiện
kịch bản điều hành; nắm danh
sách đại biểu cung cấp cho các
đơn vị để bố trí phương án đón
tiếp, phục vụ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã
tập trung thảo luận về công tác

chuẩn bị như: trang trí khánh tiết;
bố trí nơi ăn, nghỉ; đảm bảo an
ninh trật tự; phương án đón tiếp
đại biểu, tổ chức dâng hương
dâng hoa; thông tin tuyên
truyền…

Phát biểu kết luận, đồng chí
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị
Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với
tỉnh để chuẩn bị tốt nhất mọi điều
kiện cho hội thảo. Đồng chí yêu
cầu các cơ quan, đơn vị của tỉnh
phối hợp với Viện Lịch sử Quân
sự Việt Nam triển khai tốt các
phương án lễ tân, hậu cần, trang
trí khánh tiết, các hoạt động thăm
gia đình chính sách, dâng hương.
Đặc biệt quan tâm làm tốt công
tác thông tin tuyên truyền để cán
bộ, đảng viên và Nhân dân nhận
thức được ý nghĩa lịch sử của
Chiến thắng Biên giới u –
Đông.

NGỌC HIẾU

Uỷ ban... Xem xét...
Tiếp theo trang 1

Hỗ trợ  hơn 10 triệu đồng cho hai anh em bị tai nạn giao thông

Chiều 29/9/2020, anh L.M.C và
anh N.V.B ở xã Liên Hội, huyện

Văn Quan lên rừng phát hiện một
loại hoa giống chiếc chuông, có
màu vàng, rủ xuống. Do nhầm với
một loại hoa khác nên hai anh đã
hái về xào ăn. Sau khoảng 5 tiếng,
hai anh và mẹ anh có dấu hiệu hôn
mê, kích thích, vật vã, tím tái, suy
hô hấp, ngừng thở… nên người
nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa
tỉnh cấp cứu. 

Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp
cứu bệnh nhân theo phác đồ
chống độc, riêng anh C bị suy hô
hấp nặng nên phải thở máy. Sau
12 giờ điều trị, 3 bệnh nhân đã qua
cơn nguy kịch. Hiện nay, các bệnh
nhân vẫn còn các biểu hiện như: bí
tiểu, rối loạn tâm thần… nên tiếp
tục được theo dõi và điều trị.

THU DIỄM

ăn hoa rừng, 3 người
bị ngộ độc 
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Mặc dù cuộc sống còn nhiều
khó khăn, vất vả nhưng nhiều
hộ nghèo, cận nghèo trên địa
bàn huyện Chi Lăng đã tự
nguyện viết đơn xin thoát
nghèo. Những câu chuyện
cảm động về các trường hợp
viết đơn xin ra khỏi danh sách
hộ nghèo ngày càng được lan
tỏa mạnh mẽ ở đây. Bởi, họ
muốn nhường sự giúp đỡ của
Đảng và Nhà nước cho những
người khó khăn hơn.

Những ngày cuối tháng
9/2020, có dịp đến xã
Liên Sơn, chúng tôi

được nghe lãnh đạo UBND xã
kể về câu chuyện của những gia
đình tự nguyện viết đơn xin
thoát nghèo. Vượt qua con dốc
trơn trượt, chúng tôi đến nhà
anh Chu Văn Đèo, thôn Hợp
Đường. Trong căn nhà mới xây,
anh chia sẻ với chúng tôi về lí do
viết đơn xin thoát nghèo: “Gia
đình tôi có 4 anh em. Trước đây,
tôi được bố mẹ chia cho 4 sào
ruộng. Cuộc sống của tôi rất khó
khăn vì thu nhập chỉ dựa vào
ruộng đồng, nhờ tích cực chăn
nuôi lợn, gà nên gia đình cũng
có đồng ra đồng vào trang trải
cuộc sống. Ngoài ra, gia đình tôi
trồng được hơn 1 ha rừng thông
sắp đến tuổi khai thác, mặc dù
còn khó khăn nhưng thấy kinh
tế đã khá hơn trước nên tháng 8
vừa qua, tôi đã viết đơn xin
thoát nghèo”.

Cũng như gia đình anh Đèo,
thời gian qua, trên địa bàn xã
Liên Sơn có 11 hộ viết đơn xin

ra khỏi hộ nghèo. Ông Dương
Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch UBND xã cho biết: Liên
Sơn là xã vùng 3 đặc biệt khó
khăn của huyện, tỷ lệ hộ nghèo
còn 33%. ời gian qua, cùng
với các chính sách hỗ trợ của
Nhà nước, cấp ủy, chính quyền
xã đã chỉ đạo và vào cuộc quyết
liệt, gắn trách nhiệm của mỗi
cán bộ, đảng viên trong việc
giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo
trên địa bàn như: hỗ trợ con
giống, cây giống, kỹ thuật… đặc
biệt tuyên truyền bà con phát
huy lợi thế phát triển kinh tế đồi
rừng để nâng cao thu nhập,
giảm nghèo bền vững. Qua đó,
nhận thức của bà con được nâng
lên, nhiều hộ đã tự nguyện viết

đơn xin thoát nghèo.
Năm 2019, trên địa bàn

huyện Chi Lăng có 4 hộ đầu tiên
viết đơn xin thoát nghèo ở thôn
Củ Na, xã Quan Sơn. Điều này
đã có tác động tích cực động
viên người dân xóa bỏ tư tưởng
trông chờ, ỷ lại vào chính sách
hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tạo
sức lan tỏa mạnh mẽ đến các xã
khác. eo thống kê của Phòng
Lao động - ương binh, Xã hội
và Dân tộc huyện, từ đầu năm
2020 đến nay, toàn huyện có 45
hộ nghèo, cận nghèo thuộc 7/20
xã, thị trấn tự nguyện viết đơn
xin thoát nghèo, thoát cận
nghèo (trong đó có 26 hộ nghèo;
19 hộ cận nghèo). Đây là huyện
có nhiều hộ dân tự nguyện viết

đơn xin thoát nghèo nhất toàn
tỉnh. Qua kết quả rà soát hộ
nghèo, cận nghèo: có 17 hộ
thoát hẳn nghèo, 5 hộ thoát
nghèo sang cận nghèo, 4 hộ vẫn
nằm trong hộ nghèo; 17 hộ
thoát cận nghèo, 1 hộ vẫn nằm
trong hộ cận nghèo. Các hộ xin
thoát nghèo, cận nghèo tại
huyện Chi Lăng không hẳn vì đã
thật sự hết khó khăn, thiếu thốn
mà vì họ đã nhận thức được
trách nhiệm nỗ lực vươn lên
thoát nghèo, làm giàu.

Ông Lương Văn Tròn, thôn
Làng Vặc, thị trấn Chi Lăng cho
biết: Gia đình tôi trước đây
thuộc hộ cận nghèo. Nhờ vay
Ngân hàng Chính sách xã hội
50 triệu đồng để trồng cây ăn

quả như na, vải, giờ đây, kinh tế
gia đình đã khá hơn trước.
áng 5/2020, tôi đã viết đơn
xin thoát cận nghèo vì nghĩ
mình còn sức khỏe thì phải cố
gắng lao động để thoát khỏi
cảnh khó khăn.

Để có được kết quả trên, thời
gian qua, huyện Chi Lăng đã tạo
điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo tiếp cận với vốn vay ưu
đãi của Ngân hàng Chính sách
xã hội để phát triển kinh tế như:
trồng rừng, chăn nuôi, trồng cây
ăn quả. Cùng với đó, có những
chính sách hỗ trợ kịp thời về cây
giống, con giống, khoa học kỹ
thuật để người dân áp dụng vào
sản xuất, giúp họ từng bước đi
lên. Bà Đoàn u Trà, Trưởng
Phòng Lao động – ương binh,
Xã hội và Dân tộc huyện Chi
Lăng cho biết: Từ năm 2019 đến
nay, toàn huyện có nhiều hộ viết
đơn xin ra khỏi hộ nghèo, cận
nghèo. eo đó, chúng tôi đã
tích cực tuyên truyền cho người
dân tại các buổi tập huấn, hội
nghị ở cơ sở, đồng thời nâng cao
nhận thức của lãnh đạo xã và
người dân để từ đó vận động,
hướng dẫn các hộ có khả năng
thoát nghèo viết đơn xin thoát
nghèo nhằm tạo động lực, tạo
sức lan tỏa trong phong trào
giảm nghèo tại huyện.

KIM HUYÊN

CHI LăNg

Lan tỏa những lá đơn xin thoát nghèo

Cán bộ xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững

Để huy động hiệu quả mọi
nguồn lực, lồng ghép các
nguồn vốn xây dựng nhà

văn hóa và tạo sự đồng thuận cho
nhân dân theo phương châm
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra”, Huyện ủy Hữu Lũng
đã ban hành Nghị quyết chuyên
đề số 10-NQ/HU ngày 14/3/2016
về đẩy mạnh công tác xã hội hóa
các nguồn lực đầu tư xây dựng
nhà văn hóa, phòng học mầm
non trên địa bàn huyện Hữu
Lũng giai đoạn 2016 - 2020.
Đồng thời UBND huyện xây
dựng kế hoạch thực hiện và triển
khai tuyên truyền đến tất cả các
chi bộ, khu dân cư và Nhân dân
biết để thực hiện.

eo đó, huyện đặt mục tiêu
phấn đấu đến hết năm 2020,
100% số thôn, khu phố có nhà
văn hóa, khu thể thao. Trong đó
có 35% số thôn có nhà văn hóa,
khu thể thao đạt tiêu chuẩn của
Bộ Văn hóa - ể thao và Du
lịch. Nguồn lực huy động xã hội
hóa từ sức dân đầu tư xây dựng
nhà văn hóa phải đạt từ 20% trở
lên.

Đến nay, sau 5 năm triển khai

đưa nghị quyết vào cuộc sống, tất
cả các chỉ tiêu nghị quyết đặt ra
đều vượt kế hoạch. Cụ thể, từ
năm 2016 đến hết tháng 9/2020,
100% số thôn trên địa bàn toàn
huyện Hữu Lũng đã xây dựng
được nhà văn hóa kèm khu vui
chơi thể thao và có 77 nhà văn
hóa thôn, khu phố kèm khu vui
chơi đạt chuẩn, tương đương
37,9% (vượt 2,9% so với nghị
quyết đề ra). 

eo số liệu của UBND
huyện Hữu Lũng, tính đến cuối
tháng 9/2020, toàn huyện có
203/203 thôn có nhà văn hóa
kèm sân chơi thể thao, đạt 100%
kế hoạch. Trong đó, giai đoạn
2016 - 2020, toàn huyện đã xây
mới được 57 nhà văn hóa và
nâng cấp được 22 nhà văn hóa
cấp thôn. Tổng kinh phí thực
hiện là 19,79 tỷ đồng, trong đó,
ngân sách nhà nước hỗ trợ 9,43
tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 9,85
tỷ đồng và doanh nghiệp hỗ trợ
510 triệu đồng.

Xã iện Tân, huyện Hữu
Lũng là điểm sáng về huy động
sức dân để xây mới nhà văn hóa
thôn. Trong giai đoạn này, toàn

xã đã xây mới được 8 nhà văn
hóa có diện tích 120 m2 và sân
chơi thể thao rộng 200 m2. Đến
nay, 13/13 thôn trên địa bàn xã
có nhà văn hóa và có 10/13 nhà
văn hóa đạt chuẩn nông thôn
mới. 

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ
tịch UBND xã iện Tân cho
biết: Từ năm 2016 đến nay, xã đã
huy động được 2,36 tỷ đồng để
xây dựng 8 nhà văn hóa, trong đó
có 1,2 tỷ đồng do Nhân dân đóng
góp, chiếm 50,8% tổng kinh phí
xây dựng, bình quân mỗi nhà
văn hóa trị giá gần 300 triệu
đồng. 100%  nhà văn hóa thôn và
sân chơi thể thao đều do Nhân
dân tham gia xây dựng và trực
tiếp giám sát thi công.

Còn tại xã Nhật Tiến, giai
đoạn 2016 - 2020, xã đã xây dựng
mới và nâng cấp được 4 nhà văn
hóa với tổng kinh phí xây dựng
hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó riêng
nguồn đóng góp của Nhân dân là
gần 700 triệu đồng. Đến nay, 7/7
thôn đều đã xây dựng nhà văn
hóa đạt chuẩn theo tiêu chí nông
thôn mới. Ông Hoàng Văn
Phương, Trưởng thôn Tân

ịnh, xã Nhật Tiến cho biết:
Năm 2020, thôn được nhà nước
hỗ trợ 130 triệu đồng (80 triệu
đồng từ nguồn của tỉnh và 50
triệu đồng từ ngân sách huyện)
để xây dựng mới nhà văn hóa.
ôn đã họp từng xóm (toàn
thôn có 195 gia đình) vận động
bà con ủng hộ và thống nhất góp
1,4 triệu đồng/hộ để làm nhà văn
hóa. Đến nay, công trình nhà văn
hóa xã Tân ịnh đã hoàn thành,
bà con rất phấn khởi vì giờ đây
không chỉ có nhà văn hóa, sân
chơi thể thao mới mà có cả sân
khấu ngoài trời để biểu diễn văn
nghệ mỗi khi thôn tổ chức sự
kiện.

Như vậy có thể thấy, chủ
trương huy động sức dân xây
dựng nhà văn hóa theo phương
thức nhà nước hỗ trợ, Nhân dân
đối ứng của huyện Hữu Lũng đã
mang lại hiệu quả. Mỗi nhà văn
hóa được xây dựng đều thể hiện
sức mạnh của tinh thần đại đoàn
kết toàn dân. Các nhà văn hóa
thôn được xây dựng đã góp phần
nâng cao đời sống văn hóa, tinh
thần cho Nhân dân trên địa bànn

Hữu Lũng huy động sức dân 
xây dựng nhà văn hóa

Công Quân
Đến nay, 100% số thôn của huyện Hữu Lũng đã xây dựng được nhà văn hóa và sân chơi bãi tập tại khu
dân cư. Có được kết quả này do huyện đã làm tốt công tác lồng ghép nguồn lực, nhất là huy động xã
hội hóa từ sức dân để xây dựng nhà văn hóa thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

2 huyện vượt dự toán
thu ngân sách

Tính đến ngày 28/9/2020, 2
huyện: Bắc Sơn và Lộc Bình đã

vượt dự toán thu ngân sách năm
2020 tỉnh giao (không bao gồm phí
dịch vụ hạ tầng khu vực cửa khẩu
và xổ số kiến thiết). Cụ thể: huyện
Bắc Sơn thu được 34,7 tỷ đồng, đạt
107% dự toán; huyện Lộc Bình thu
được hơn 64 tỷ đồng, đạt 116% dự
toán. Số thu ở 2 huyện đạt cao so
với dự toán chủ yếu tăng thu từ
tiền sử dụng đất và thuế xây dựng
cơ bản.

Tính chung cả tỉnh, đến ngày
28/9/2020, tổng thu nội địa trên
địa bàn (trừ phí dịch vụ hạ tầng
khu vực cửa khẩu và xổ số kiến
thiết) được gần 1.700 tỷ đồng, đạt
75,3% dự toán và bằng 89,5% so
với cùng kỳ năm 2019.

TÂN AN

Trồng rừng vượt 4,7%
kế hoạch
Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn

tỉnh trồng mới được 9.424,6 ha
rừng, vượt 4,7% kế hoạch năm,
vượt 5,8% so với cùng kỳ năm
2019. Trong đó, trồng cây phân tán
được 3.589,3 ha, vượt 19,6% so kế
hoạch năm. Theo thống kê của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, trồng rừng tập trung tăng
mạnh so với cùng kỳ với diện tích
trồng được là 5.835,3 ha, tăng
11,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, công tác chăm
sóc rừng được chú trọng, từ đầu
năm 2020 đến nay, cơ quan chức
năng và chủ rừng thực hiện chăm
sóc 11.800 ha rừng, bảo vệ 40.000
ha, đạt 100% kế hoạch và khoanh
nuôi tái sinh 978 ha.

ĐỖ HOẠT



Hiện nay, không khó để bắt
gặp các trường hợp trẻ
em sử dụng những loại

đồ chơi có hình dạng các loại
súng, dao, kiếm, đèn laze... bằng
nhiều chất liệu. Anh Nguyễn Đức
Trọng, phường Vĩnh Trại, thành
phố Lạng Sơn cho biết: Thỉnh
thoảng, trẻ nhỏ trong gia đình tôi
chơi các loại đồ chơi như súng,
kiếm nhựa… và tỏ ra rất thích
thú. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở,
ngăn cấm con xem và chơi những
thứ có tính bạo lực nhưng thực sự
là không thể kiểm soát, ngăn chặn
triệt để. 

Bác sỹ Đặng Huy Du, Phó
Giám đốc kiêm Trưởng khoa Tâm
thần - ần kinh, Bệnh viện Đa
khoa (BVĐK) tỉnh cho biết: Sử
dụng các đồ chơi bạo lực có thể
ảnh hưởng tới tâm, sinh lý của trẻ
nhỏ. Đối với một số trường hợp,
việc này còn có thể hình thành
nhân cách theo hướng tiêu cực,
ảnh hưởng tới tính cách của trẻ về
lâu dài như: tính hung dữ, bạo
lực... Sử dụng đồ chơi bạo lực từ
sớm cũng là một trong những
nguyên nhân dẫn tới tình trạng
bạo lực học đường. Ngoài ra,
những loại đồ chơi bằng nhựa có
thể chứa các chất độc hại, tiếp xúc
quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến
sức khỏe của trẻ nhỏ. Những năm
qua, BVĐK tỉnh đã tiếp nhận các
ca thương tích mắt, mặt ở trẻ do
sử dụng các loại đồ chơi bạo lực
như súng đạn, dao, kiếm nhựa.

ực tế, tại nhiều cửa hàng tạp
hóa trên địa bàn, việc mua các loại
đồ chơi có khuynh hướng bạo lực
tương đối dễ dàng. Quan sát tại
một số quầy kinh doanh đồ chơi
trẻ em tại thành phố Lạng Sơn,
cacs huyện Lộc Bình, Cao Lộc...,

chúng tôi thấy vẫn còn một số
quầy hàng buôn bán các sản
phẩm này. Trao đổi với một số
chủ cơ sở thì được biết một số sản
phẩm như: súng, kiếm nhựa...
không có các giấy tờ kiểm định
chất lượng cũng như độ an toàn.
Nhu cầu về các sản phẩm này trên
thị trường vẫn khá cao nên các
chủ kinh doanh vẫn nhập và bán
dù biết đây là mặt hàng cấm kinh
doanh. Phần lớn các chủ kinh
doanh thường không bày bán
công khai sản phẩm đồ chơi có
tính bạo lực mà chỉ cung cấp hàng
khi khách hỏi mua.

eo số liệu từ Cục Quản lý
thị trường (QLTT) tỉnh, chỉ từ
ngày 21/8 đến ngày 28/9/2020,
đơn vị đã tiến hành kiểm tra 203
cơ sở kinh doanh trên địa bàn
thành phố và các huyện. Qua
kiểm tra, đơn vị đã phát hiện, xử
lý 95 trường hợp vi phạm về buôn
bán hàng lậu, hàng giả... Trong đó
có các vụ liên quan đến kinh
doanh đồ chơi bạo lực là súng,

kiếm nhựa... 
Trong dịp Tết Trung thu,

không chỉ các cơ sở chuyên kinh
doanh đồ chơi trẻ em mà rất
nhiều cửa hàng tạp hóa trên địa
bàn cũng đã nhập và buôn bán
các mặt hàng đồ chơi. Do đó, để
các hộ kinh doanh nắm được quy
định, từ đầu tháng 9 năm 2020
đến nay, cơ quan QLTT đã phát
hơn 3.800 tờ rơi, kiểm tra và lồng
ghép tuyên truyền hơn 13.600
lượt cho các hộ kinh doanh,
người dân. Đồng thời, phối hợp
với các đơn vị truyền thông thực
hiện các clip, phóng sự, bản tin có

các nội dung liên quan đến chống
buôn bán hàng lậu nói chung và
đồ chơi bạo lực nói riêng. Qua đó,
giúp các chủ kinh doanh, người
dân nắm rõ pháp luật, nhận thức
đúng, đầy đủ về tác hại của các
loại đồ chơi trên.

Tuy nhiên, bên cạnh các biện
pháp của lực lượng chức năng, các
phụ huynh cần lựa chọn các loại
đồ chơi có nguồn gốc, xuất xứ rõ
ràng, phù hợp với lứa tuổi của trẻ
em. Qua đó, giúp trẻ em có thể
phát triển trí tuệ, tư duy trong một
môi trường lành mạnh, góp phần
hình thành nhân cách tốt cho trẻn

Theo Nghị định 110/2020/NĐ-
CP, đối tượng khen thưởng gồm:

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt
giải trong các kỳ thi quốc gia do Bộ
Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội tổ chức,
gồm: Thi chọn học sinh giỏi quốc gia
các môn học, thi nghiên cứu khoa học
kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt
giải trong các kỳ thi quốc tế do Bộ
Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội quyết
định cử tham gia, gồm: Thi Olympic
quốc tế các môn học, Olympic châu Á
các môn học; thi nghiên cứu khoa học
kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề thế
giới, thi kỹ năng nghề châu Á, thi kỹ
năng nghề Đông Nam Á.

Tiêu chuẩn tặng Huân chương
Lao động hạng nhất

Nghị định quy định tặng Huân

chương Lao động hạng nhất cho học
sinh, sinh viên, học viên đạt một trong
các thành tích sau: Hai lần liên tục
đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi
Olympic quốc tế các môn học hoặc
hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ
thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật
quốc tế; Đoạt Huy chương Vàng
trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

Tiêu chuẩn tặng Huân chương
Lao động hạng nhì

Nghị định quy định tặng Huân
chương Lao động hạng nhì cho học
sinh, sinh viên, học viên đạt một
trong các thành tích sau: Đoạt Huy
chương Vàng trong kỳ thi Olympic
quốc tế các môn học hoặc giải nhất
trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ
thuật quốc tế;  Đoạt Huy chương Bạc

trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới
hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi
kỹ năng nghề châu Á.

Tiêu chuẩn tặng Huân chương
Lao động hạng ba

Nghị định quy định tặng Huân
chương Lao động hạng ba cho học
sinh, sinh viên, học viên được tặng
Huân chương Lao động hạng ba khi
đạt một trong các thành tích sau:
Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi
Olympic quốc tế các môn học hoặc
giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu khoa
học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy
chương Vàng trong kỳ thi Olympic
châu Á các môn học; Đoạt Huy
chương Đồng trong kỳ thi tay nghề
thế giới hoặc Huy chương Bạc trong
kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

Tiêu chuẩn tặng Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ

Học sinh, sinh viên, học viên được
tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ khi đạt một trong các
thành tích sau: Đoạt Huy chương
Đồng trong kỳ thi Olympic quốc tế
các môn học hoặc giải ba trong kỳ thi
nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc
tế hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi
Olympic châu Á các môn học; Đoạt
Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ
năng nghề châu Á hoặc Huy chương
Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông
Nam Á.

Tiêu chuẩn tặng bằng khen
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo

Nghị định quy định tặng Bằng

khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo hoặc bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội cho học sinh, sinh viên, học
viên đạt một trong các thành tích
sau: Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ
thi Olympic châu Á các môn học;
Đoạt Huy chương Bạc hoặc Huy
chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng
nghề Đông Nam Á;  Đoạt giải khuyến
khích, giải tư, chứng chỉ kỹ năng
nghề xuất sắc, bằng danh dự (sau
đây gọi chung là giải khuyến khích)
trong các kỳ thi quốc tế quy định tại
khoản 2 Điều 2 Nghị định này; Đoạt
giải nhất hoặc giải nhì hoặc giải ba
trong các kỳ thi quốc gia theo quy
định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định
này...

Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg
ngày 15/11/2002 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về chế độ khen
thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt
giải trong các kỳ thi học sinh, sinh
viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic
quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ
năng nghề quốc tế hết hiệu lực kể từ
ngày nghị định này có hiệu lực thi
hành.

Theo MOj.GOv.vN

Trẻ em mua kiếm nhựa tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Cần ngăn chặn hoạt động kinh doanh 
đồ chơi trẻ em mang khuynh hướng bạo lực
Mặc dù thuộc danh mục cấm kinh doanh thế nhưng các loại đồ chơi trẻ em mang khuynh hướng bạo
lực vẫn xuất hiện khá nhiều. Trong thời điểm dịp Tết Trung thu diễn ra, nhu cầu mua đồ chơi trẻ em
tăng cao. Vì vậy, cơ quan chức năng cần siết chặt kiểm soát, ngăn chặn các mặt hàng này.

gIA KHÁnH - ĐẶng DŨng

Khen thưởng học sinh, sinh viên, học viên 
đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
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Ngày 15/9, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối
với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Nghị định này có hiệu
lực từ ngày 1/11/2020.

“Ông Đặng Văn Ngọc, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho
biết: Nhằm ngăn chặn hoạt động kinh doanh đồ chơi
bạo lực, đơn vị đã và đang tăng cường thanh tra, kiểm

tra đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán đồ chơi trẻ em.
Trong thời gian tới, đơn vị đã yêu cầu các hộ kinh doanh
trên địa bàn ký cam kết chấp hành đúng các quy định về
kinh doanh đồ chơi trẻ em và các mặt hàng khác. Đồng
thời, xử phạt mạnh tay các trường hợp không tuân thủ quy
định. Từ đó, có sự răn đe đối với các đối tượng khác”.

gần 80 đại biểu dự 
tập huấn nghiệp vụ
công chứng, chứng thực

Ngày 30/9/2020, Sở Tư pháp tổ
chức hội nghị tập huấn nghiệp

vụ công chứng, chứng thực cho gần
80 đại biểu là công chứng viên, cán
bộ nghiệp vụ các tổ chức hành nghề
công chứng, công chức tư pháp – hộ
tịch các thị trấn trên địa bàn tỉnh và
các xã, phường trên địa bàn thành
phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được
truyền đạt những nội dung như: Bộ
Luật Dân sự; Luật Công chứng; pháp
luật về đại diện liên quan đến hoạt
động công chứng, chứng thực; Nghị
định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ
ngày 16/2/2015 về cấp bản sao từ sổ
gốc, chứng thực bản sao từ bản
chính, chứng thực chữ ký và chứng
thực hợp đồng, giao dịch; kỹ năng
công chứng, chứng thực hợp đồng
ủy quyền. Đồng thời, các đại biểu
tham gia thảo luận, được giải đáp
vướng mắc về hoạt động công
chứng, chứng thực. 

DƯƠNG DUYÊN

220 cán bộ được 
tập huấn nghiệp vụ 
về hoạt động 
Quỹ Hỗ trợ nông dân
Ngày 30/9, Hội Nông dân (HND)

tỉnh phối hợp với Ban Điều hành
Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) Trung
ương tổ chức tập huấn nghiệp vụ về
hoạt động Quỹ HTND cho 220 đại
biểu là phủ tịch, phó chủ tịch HND
các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Tại lớp tập huấn, học viên được
truyền đạt nội dung như: những vấn
đề chung về công tác xây dựng, quản
lý, điều hành Quỹ HTND; nghiệp vụ
cho vay, thu nợ Quỹ, công tác quản lý
tài chính Quỹ HTND ở cơ sở; chương
trình phối hợp giữa HND Việt Nam
với Ngân hàng Chính sách xã hội;
chương trình phối hợp giữa HND Việt
Nam với Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt Nam…

Đây còn là dịp để cán bộ trao đổi
kinh nghiệm trong quá trình triển
khai nguồn vốn từ Quỹ HTND. Từ đó,
thúc đẩy hiệu quả hoạt động Quỹ
HTND và năng lực quản lý của cán bộ
HND các cấp, góp phần nâng cao vai
trò tổ chức HND.

LƯƠNG THẢO
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Nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh và hiệu quả mạng lưới y tế 

Trong nhiệm kỳ 2015 -
2020, được sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo của

Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh,
Đảng ủy Sở Y tế đã nêu cao tinh
thần trách nhiệm, sự đoàn kết,
thống nhất cao trong công tác
lãnh đạo, cùng sự nỗ lực, cố
gắng của toàn thể công chức,
viên chức, người lao động, toàn
ngành đã đạt được nhiều kết
quả trong công tác, góp phần
xây dựng mạng lưới y tế của tỉnh
ngày càng hoàn thiện và phát
triển theo hướng công bằng,
hoạt động hiệu quả; chất lượng
dịch vụ y tế ngày càng được
nâng lên, người bệnh được tiếp
cận với các dịch vụ y tế chất
lượng cao ngay tại địa phương,
giảm áp lực cho bệnh viện tuyến
trên và giảm chi phí cho người
bệnh, nhất là người bệnh nghèo,
vùng sâu, vùng xa. 

Công tác y tế dự phòng được
triển khai thực hiện tốt; đặc biệt,
ngay từ đầu năm 2020, ngành đã
thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch Covid-19. Chương
trình mục tiêu y tế - dân số được
triển khai cơ bản đạt và vượt các
chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, an toàn
vệ sinh thực phẩm được kiểm
soát. Dân số ổn định,  chất
lượng dân số được nâng lên.
Công tác đào tạo, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực y tế được
đẩy mạnh. Cơ sở vật chất, trang
thiết bị y tế được tăng cường. Hệ
thống y tế ngoài công lập ngày
càng phát triển, tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân được
tiếp cận các loại hình dịch vụ
khám, chữa bệnh (KCB).

Mạng lưới KCB các tuyến
được củng cố và phát triển cả về
quy mô và năng lực. Chất lượng
KCB có nhiều chuyển biến rõ
rệt, số giường bệnh/vạn dân
tăng từ 25,8 năm 2015 lên 30,7
năm 2020;  có 9/14 bệnh viện
được nâng hạng. Tỷ lệ trung
bình thực hiện danh mục kỹ
thuật theo phân tuyến tại các
đơn vị y tế tăng từ 55% lên 83%.
Tỷ lệ trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí
quốc gia về y tế xã tăng từ 10,6%
năm 2015 tăng lên 75% năm
2020, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ
làm việc tăng từ 84% năm 2015
lên 100% năm 2020…

Cùng với nâng cao chất
lượng chuyên môn, việc nâng
cao y đức và thái độ phục vụ của
cán bộ y tế được tăng cường, kết
quả khảo sát đánh giá sự hài
lòng của người bệnh và nhân
viên y tế năm 2019 là 90%, tăng
20% so với năm 2015. Chất
lượng nguồn nhân lực y tế được
tăng cường, số bác sĩ/vạn dân
tăng từ 8,9 năm 2015 lên 11 bác
sĩ/vạn dân năm 2020; tỷ lệ bác sĩ
có trình độ sau đại học tăng từ

36,9% năm 2015 lên 42,7% năm
2020; 

Công tác KCB BHYT được
quan tâm thực hiện, quyền lợi
của người bệnh có thẻ BHXH
ngày càng được bảo đảm, số
người dân tham gia BHYT đến
nay đạt gần 94%. Hệ thống y tế
của tỉnh tiếp tục được đổi mới,
hoàn thiện theo hướng tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả:
giảm được 68 đầu mối so với
năm 2015: thành lập Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở
sáp nhập 6 đơn vị khối dự
phòng; thực hiện nhiệm vụ
chăm sóc sức khỏe cho đối
tượng Ban ường vụ quản lý về
ngành y tế ; sáp nhập 11 trung
tâm dân số - KHHGĐ vào trung
tâm y tế các huyện, thành phố;
giải thể 23/25 phòng khám đa
khoa khu vực hoạt động không
hiệu quả; kiện toàn hệ thống y tế
xã còn 200 trạm y tế xã, phường,
thị trấn.

ực hiện quyết liệt việc đổi
mới cơ chế hoạt động trong các
đơn vị sự nghiệp, năm 2015,
toàn ngành chỉ có 1 đơn vị tự
bảo đảm được toàn bộ kinh phí
hoạt động thường xuyên, có 5
đơn vị ngân sách nhà nước bảo
đảm toàn bộ kinh phí chi
thường xuyên; đến nay đã có 2
đơn vị tự bảo đảm được toàn bộ
kinh phí hoạt động thường
xuyên và kinh phí đầu tư phát
triển, 20 đơn vị tự bảo đảm được
kinh phí hoạt động thường
xuyên ở các mức độ khác nhau
và chỉ còn 1 đơn vị ngân sách
nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh
phí thường xuyên. Qua đó đã
tiết kiệm được trên 250 tỷ đồng
cho ngân sách Nhà nước; điều
chuyển 624 chỉ tiêu biên chế

ngành y cho các đơn vị sự
nghiệp khác của tỉnh.

Đến nay, 11/14 bệnh viện
triển khai thực hiện xã hội hóa
các dịch vụ y tế; mạng lưới y,
dược tư nhân không ngừng phát
triển, hiện có 621 cơ sở được cấp
giấy phép hoạt động, tăng 56 cơ
sở so với năm 2015; 100% các
nhà thuốc và quầy thuốc thực
hiện kết nối thông tin với hệ
thống cơ sở dữ liệu dược quốc
gia. Huy động và sử dụng hiệu
quả các nguồn lực cho đầu tư
phát triển mạng lưới y tế, đưa
vào sử dụng các dự án: Bệnh
viện Đa khoa tỉnh 700 giường,
Bệnh viện Y dược học cổ
truyền; Trung tâm Chăm sóc
sức khỏe sinh sản; cải tạo nâng
cấp Bệnh viện Phổi, Bệnh viện
Phục hồi chức năng; hoàn thành
đầu tư hệ thống xử lý chất thải y
tế tại 14/14 đơn vị y tế bằng công
nghệ mới. Các trung tâm y tế
huyện được đầu tư cơ sở hạ tầng
tương đối khang trang, đáp ứng
nhu cầu phát triển chuyên môn,
mô hình phòng khám bác sĩ gia
đình triển khai bước đầu đã đạt
được những kết quả nhất định.
Công nghệ thông tin được ứng
dụng mạnh mẽ như kết nối chẩn
đoán bệnh từ xa của các bệnh
viện tuyến huyện tuyến tỉnh với
các bệnh viện tuyến Trung
ương, bệnh viện đầu ngành;
99% dân số được quản lý hồ sơ
sức khỏe trên hệ thống phần
mềm

Bên cạnh những kết quả đạt
được, ngành y tế còn có một số
khó khăn, hạn chế, đó là: Lạng
Sơn là tỉnh miền núi, biên giới,
đồng bào dân tộc thiểu số chiếm
số đông, trình độ dân trí và điều
kiện kinh tế xuất phát điểm

thấp. Công tác truyền thông,
giáo dục sức khỏe đã được đổi
mới song chưa thực sự hiệu quả.
Chất lượng KCB tuyến xã còn
chưa đáp ứng được yêu cầu. Đầu
tư của Nhà nước cho y tế mặc
dù đã được quan tâm nhưng còn
thấp. Nguồn nhân lực chất
lượng cao thiếu về số lượng, yếu
về chất lượng, phân bố không
đồng đều. ực hiện chính sách
thu hút cán bộ y tế có trình độ
chuyên môn cao về công tác tại
tỉnh còn chưa hiệu quả...

Để tiếp tục nâng cao chất
lượng công tác bảo vệ và chăm
sóc sức khỏe nhân dân trên địa
bàn tỉnh, thời gian tới, Đảng bộ
Sở Y tế tập trung chỉ đạo thực
hiện tốt một số giải pháp:

Một là, giải pháp về quản lý:
tiếp tục đổi mới và nâng cao
năng lực quản lý, chỉ đạo điều
hành; củng cố tổ chức bộ máy
của các đơn vị, kết hợp thực
hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành
chính trong thực hiện nhiệm vụ;
nâng cao vai trò trách nhiệm
của thủ trưởng các đơn vị; đẩy
mạnh cải cách hành chính, đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin; tăng cường thanh tra,
kiểm tra,  phát huy hiệu lực và
hiệu quả của hệ thống y tế địa
phương. 

Hai là, giải pháp về nhân lực
y tế: Tăng cường công tác đào
tạo; đào tạo cán bộ y tế có trình
độ chuyên môn phù hợp với
nhu cầu các đơn vị; đẩy mạnh
và nâng cao chất lượng công tác
chỉ đạo tuyến; tổ chức tốt các
Đề án bệnh viện vệ tinh, nội
dung ký kết hợp tác với bệnh
viện trung ương ...; tăng cường
công tác đào tạo và tự đào tạo,
đào tạo từ xa; tăng cường tập

huấn, nâng cao năng lực cho
các cán bộ ở các lĩnh vực thanh,
kiểm tra...

Ba là, giải pháp về kinh tế y
tế: ưu tiên bố trí đáp ứng đủ
kinh phí cho các hoạt động
theo chức năng nhiệm vụ của
ngành; mở rộng các dịch vụ y
tế. Đẩy mạnh xã hội hoá công
tác y tế, khuyến khích phát
triển các loại hình dịch vụ y tế
ngoài công lập theo định hướng
của nhà nước, tạo điều kiện cho
các cá nhân và tổ chức đầu tư
vào y tế, nhất là đối với các dịch
vụ mà y tế công chưa có điều
kiện triển khai thực hiện; chỉ
đạo triển khai các đề án sử
dụng tài sản công vào mục đích
cho thuê, liên danh liên kết...
theo đúng quy định của pháp
luật để tăng nguồn thu, tái đầu
tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua
sắm trang thiết bị y tế cho các
đơn vị; đổi mới cơ chế quản lý
về tài chính tại các bệnh viện; 

Bốn là, giải pháp về chuyên
môn kỹ thuật: Tăng cường
phòng chống dịch bệnh, nhất là
phòng chống dịch Covid -19,
đẩy mạnh thực hiện các dự án
thuộc Chương trình mục tiêu y
tế - dân số; chỉ đạo quyết liệt
các đơn vị trong triển khai
danh mục kỹ thuật theo phân
tuyến và các danh mục kỹ thuật
vượt tuyến. Tăng cường hợp
tác chuyên môn với bệnh viện
trung ương để phát triển dịch
vụ kỹ thuật, đặc biệt các dịch
vụ kỹ thuật cao tại các bệnh
viện tuyến tỉnh và bệnh viện
tuyến huyện; tăng cường giám
sát, hỗ trợ các xã thực hiện Bộ
tiêu chí quốc gia về y tế xã;
củng cố hoàn thiện và nâng cao
hiệu quả công tác truyền thông
giáo dục sức khỏe, chú trọng
công tác truyền thông tại thôn
bản. 

Năm là, giải pháp về cơ sở
vật chất và trang thiết bị y tế:
Tiếp tục khai thác, sử dụng có
hiệu quả cơ sở vật chất và các
trang thiết bị đã có, rà soát, điều
chuyển các trang thiết bị y tế
phù hợp với điều kiện và năng
lực khai thác của từng đơn vị,
tránh lãng phí, nhất là ở tuyến
xã; chú trọng công tác duy tu,
bảo dưỡng trang thiết bị; tăng
cường nâng cao trình độ khai
thác các trang thiết bị hiện đại,
tiếp nhận và khai thác có hiệu
quả cao các trang thiết bị đã
được cung cấp; huy động các
nguồn lực đầu tư cho phát triển
cơ sở hạ tầng, cung cấp trang
thiết bị y tế cho mạng lưới y tế,
đặc biệt là y tế xã để thực hiện
tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc
sức khỏe ban đầu cho Nhân
dânn

Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân trên địa bàn
Ảnh: TRIỆU THÀNH

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (từ ngày 25 đến 27/9/2020), đồng chí Nguyễn Thế
Toàn, Giám đốc Sở Y tế đã trình bày tham luận về “Các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và nâng cao hiệu quả
mạng lưới y tế; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Báo Lạng Sơn trân trọng trích đăng nội dung tham
luận của đồng chí Nguyễn Thế Toàn.
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Hằng năm, Liên đoàn
Lao động (LĐLĐ) tỉnh
ban hành hướng dẫn,

chỉ đạo các công đoàn ngành,
LĐLĐ huyện, thành phố, công
đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện
tốt QCDC ở cơ sở. Đồng thời
yêu cầu các đơn vị tổ chức hội
nghị triển khai, cụ thể hóa
thành chương trình, kế hoạch
công tác năm đến 100%
CNVCLĐ. Trước hết, các cấp
công đoàn làm tốt công tác
tuyên truyền cho cán bộ công
đoàn, chủ sử dụng lao động và
CNVCLĐ về thực hiện QCDC
ở cơ sở. Nội dung tập trung vào
các văn bản pháp luật như: Nghị
định số 04/2015/NĐ-CP về
thực hiện dân chủ trong hoạt
động của cơ quan hành chính
Nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập; Hướng dẫn số
1360/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ
về công đoàn tham gia xây dựng
và thực hiện QCDC ở cơ sở tại
nơi làm việc… Từ năm 2019
đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức
18 lớp tập huấn nghiệp vụ lồng
ghép thực hiện QCDC ở cơ sở
cho hơn 1.900 lượt cán bộ công
đoàn và 3 hội nghị tuyên truyền
với hơn 200 người lao động
(NLĐ) tham gia. 

Ông Hà Văn Huân, Chủ tịch
LĐLĐ huyện Cao Lộc cho biết:
LĐLĐ huyện quản lý 138
CĐCS, trong đó có 26 CĐCS
doanh nghiệp. Hằng năm,
LĐLĐ huyện tổ chức bồi dưỡng
nghiệp vụ lồng ghép xây dựng
QCDC ở cơ sở với hơn 140 cán
bộ công đoàn tham gia. Do đó,
năm 2020 mặc dù ảnh hưởng
của dịch Covid-19 nhưng
chúng tôi vẫn duy trì kết quả
thực hiện QCDC ở cơ sở với
88,9% CĐCS doanh nghiệp tổ
chức hội nghị NLĐ và 100% cơ
quan, đơn vị tổ chức hội nghị
cán bộ, công chức, viên chức.

Qua đó cho thấy: việc tuyên

truyền đã góp phần nâng cao
nhận thức của chủ sử dụng lao
động và NLĐ ở các cơ quan đơn
vị, doanh nghiệp về thực hiện
QCDC ở cơ sở. Bà Hoàng ị
Mỵ, Chủ tịch CĐCS Công ty
TNHH công nghệ luyện kim
VICMET, huyện Hữu Lũng cho
biết: CĐCS hiện có 9 tổ công
đoàn với 82 đoàn viên. Hằng
năm, CĐCS luôn phối hợp tổ
chức hội nghị NLĐ vào đầu
năm. Tại hội nghị, công nhân
lao động sôi nổi tham gia đóng
góp ý kiến (bình quân có hơn
10 ý kiến/hội nghị), trong đó có
nhiều ý kiến thiết thực được
lãnh đạo đơn vị tiếp thu và sửa
đổi, bổ sung như: mua thêm

quạt gió, máy cơ khí… Nhờ đó,
môi trường làm việc của công ty
ngày càng được cải thiện, công
nhân lao động hăng say lao
động, thu nhập bình quân của
NLĐ đạt từ 6 đến 7 triệu
đồng/tháng.

Cùng với CĐCS Công ty
TNHH công nghệ luyện kim
VICMET, các CĐCS trên địa
bàn toàn tỉnh đã phối hợp với
lãnh đạo chuyên môn tổ chức
hội nghị cán bộ công chức, hội
nghị NLĐ theo quy định của
pháp luật. Từ đầu năm 2020 đến
nay, toàn tỉnh có 1.207/1.208
CĐCS đạt 99,9% cơ quan, đơn
vị tổ chức hội nghị cán bộ, công
chức, viên chức (còn 1 đơn vị

chưa tổ chức do sáp nhập);
72,6% doanh nghiệp tổ chức hội
nghị NLĐ. ông qua hội nghị,
các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp công khai phương
hướng, nhiệm vụ công tác, kế
hoạch sản xuất kinh doanh.
Qua đó, CNVCLĐ đóng góp ý
kiến xây dựng nội quy, quy chế
làm việc, thảo luận, thống nhất
biện pháp thực hiện các chỉ tiêu
nhiệm vụ, góp phần nâng cao
năng suất, chất lượng sản phẩm,
hiệu quả công việc.

Bà Bế ị Hòa, Phó Chủ
tịch ường trực LĐLĐ tỉnh
cho biết: Để CNVCLĐ thực sự
phát huy quyền dân chủ trong
các cơ quan, đơn vị, các cấp
công đoàn tiếp tục tuyên truyền
về sự cần thiết của việc thực
hiện QCDC ở cơ sở tới cán bộ
công đoàn các cấp và NLĐ.
Đồng thời tổ chức kiểm điểm,
đánh giá tình hình, đề ra giải
pháp để nâng cao chất lượng
thực hiện QCDC ở cơ sở. Đặc
biệt, gắn thực hiện QCDC với
cuộc vận động “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” và các
phong trào thi đua yêu nước để
tạo động lực thúc đẩy CNVCLĐ
thi đua lao động, sản xuất, góp
phần thực hiện thành công các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội theo Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã
đề ran

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:

Phát huy vai trò, trách nhiệm 
của người lao động
Những năm qua, các cấp công đoàn đã thực hiện tốt quy chế dân chủ
(QCDC) ở cơ sở, tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)
được tham gia, giám sát mọi hoạt động của đơn vị. Từ đó nâng cao ý thức,
trách nhiệm trong công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp ngày càng phát triển.

Đoàn viên CĐCS Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn phát biểu 
ý kiến thảo luận tại Hội nghị người lao động năm 2020

Hiện nay,Bảo hiểm xã hội
(BHXH) tỉnh Lạng Sơn có 4
mạng lưới đại lý thu với 429
điểm thu và 528 nhân viên đại
lý thu của UBND xã, phường;
Bưu điện; Hội Liên hiệp phụ nữ
(LHPN) tỉnh; Hội Nông dân
tỉnh. Trong đó, số điểm thu và
nhân viên đại lý thu của Hội
LHPN đứng thứ hai sau Bưu
điện với 144 điểm thu và 182
nhân viên đại lý thu thuộc hệ
thống Hội LHPN các huyện,
thành phố.

Nhằm nâng cao nhận thức
của hội viên Hội LHPN các
xã, phường trên địa bàn

thành phố Lạng Sơn về chính sách
BHXH tự nguyện để mỗi hội viên sẽ
là những tuyên truyền viên tích cực
đến từng khu phố, gõ từng nhà đối
tượng tiềm năng để đưa chính sách
đến với Nhân dân trên địa bàn.

Trong tháng 9 vừa qua, BHXH tỉnh
đã phối hợp với Hội LHPN thành
phố tổ chức thành công 6 hội nghị
tuyên truyền chính sách BHXH tự
nguyện với sự tham dự của hơn 300
đại biểu là hội viên Hội LHPN 6 xã,
phường trên địa bàn thành phố
Lạng Sơn.

Để các hội viên hiểu hơn về
chính sách BHXH tự nguyện, các hội
nghị được tổ chức với nhiều hình
thức xen kẽ. Mở đầu với phóng sự
tuyên truyền về ngành BHXH giúp
đối tượng có cái nhìn khái quát về
ngành BHXH, những thành tựu mà
ngành BHXH đã đạt được trong thời

gian qua; những giá trị cuộc sống
mà chính sách BHXH, bảo hiểm y tế
(BHYT) mang lại. Tờ rơi, tờ gấp
tuyên truyền và phần thuyết trình
của báo cáo viên đến từ BHXH tỉnh
Lạng Sơn về những nội dung cơ bản
của chính sách BHXH tự nguyện
như: đối tượng tham gia, mức đóng,
phương thức đóng, quyền lợi
hưởng... giúp hội viên hiểu sâu về
chính sách BHXH tự nguyện. Phần
giao lưu hỏi - đáp với những câu hỏi
đơn giản về chính sách BHXH tự
nguyện góp phần tạo không khí vui
vẻ, gần gũi trong quá trình diễn ra
hội nghị, đồng thời để người dân có
cái nhìn rộng hơn, sâu hơn về
những giá trị cốt lõi mà chính sách
BHXH tự nguyện mang lại.

Sau hội nghị, bà Chu Thị Gái,
hội viên Hội LHPN phường Hoàng
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cho
biết: “Thời gian tới, tôi sẽ tiến hành
sàng lọc những hội viên tiềm năng

trong độ tuổi dưới 50 tuổi để đến
tận nhà tuyên truyền về BHXH tự
nguyện. Đồng thời, sẽ lồng ghép
tuyên truyền tại những cuộc họp
của khối phố nhằm giúp chị em phụ
nữ hiểu hơn về chính sách BHXH tự
nguyện, từ đó chủ động đăng ký
tham gia”. 

Thực hiện mong muốn “Tham
gia BHXH tự nguyện sẽ dần trở
thành thói quen, văn hóa của người
dân” là cả một chặng đường dài và
công tác tuyên truyền cần thường
xuyên đổi mới cả về hình thức và nội
dung, phù hợp với từng nhóm đối
tượng cụ thể. Và để làm được điều
đó  mỗi chị em phụ nữ cần phát huy
vai trò của mình, để mỗi người trở
thành một tuyên truyền viên tích
cực, đắc lực, góp phần vào kết quả
chung trong thực hiện chỉ tiêu phát
triển BHXH  BHYT của tỉnh.

PHẠM HOA
BHXH tỉnh 

Để mỗi hội viên phụ nữ là một tuyên truyền viên
tích cực

ngỌC HIẾu

Ngày 30/9/2020, Liên đoàn Lao
động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội

thảo “Giải pháp nâng cao chất
lượng hoạt động ban nữ công
quần chúng”. 

Hiện toàn tỉnh có 25.406 nữ
công nhân, viên chức, lao động
(CNVCLĐ)/42.207 CNVCLĐ, chiếm
tỷ lệ 60,2%, 1.018 ban nữ công.
Những năm qua, ban nữ công
quần chúng các cấp đã từng bước
phát huy vai trò, trách nhiệm
trong việc tham mưu cho ban
chấp hành công đoàn cùng cấp tổ
chức triển khai các hoạt động
mang tính đặc thù về giới, thu hút
đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.
Hằng năm, trên 95% nữ CNVCLĐ
đăng ký thực hiện phong trào thi
đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
(GVNĐVN), có trên 87% nữ
CNVCLĐ đạt danh hiệu này… 

Tại hội thảo, các đại biểu đã
tham luận tập trung vào các vấn
đề như: nâng cao vai trò của ban
chấp hành công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở trong việc chỉ đạo
ban nữ công quần chúng các cấp
triển khai thực hiện công tác vận
động nữ CNVCLĐ; công tác kiểm
tra, giám sát việc thực hiện chế
độ, chính sách đối với lao động
nữ; chăm lo cho con đoàn viên,
người lao động; tuyên truyền về
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của
phụ nữ, dân số - kế hoạch hóa gia
đình cho CNVCLĐ… 

Hội nghị đã tổng kết 10 năm
thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH
ngày 29/01/2011 “Về công tác vận
động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước”, Chỉ thị 03/CT-TLĐ
ngày 18/8/2010 của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam về tiếp
tục đẩy mạnh phong trào thi đua
GVNĐVN giai đoạn 2010 - 2020.

Nhân dịp này, 13 tập thể và 31
cá nhân được nhận bằng khen
của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ
tỉnh vì có thành tích xuất sắc
trong công tác vận động nữ
CNVCLĐ và phong trào thi đua
GVNĐVN giai đoạn 2010 – 2020.

DƯƠNG DUYÊN  

Hội thảo “giải pháp
nâng cao chất lượng
hoạt động ban nữ
công quần chúng”

Đối tượng tham dự Hội nghị trao đổi về chính sách BHXH tự nguyện 
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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 Tràng Định, 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
Tràng Định năm 2020” thuộc
Chương trình xúc tiến thương

mại quốc gia năm 2020 được tổ
chức từ ngày 26/10 đến ngày
28/10/2020 tại sân vận động,
thị trấn ất Khê, huyện Tràng
Định, 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
Tràng Định 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.

* THÔNG TIN - QUẢNG CÁO *  

MỜI THAM gIA
Chương trình Phiên chợ hàng Việt về miền núi 

tại huyện Tràng Định năm 2020

Tình yêu thương của Bác
còn được thể hiện rõ
trong những lá thư, bài

thơ chúc Tết Trung thu được Bác
viết  về sau này. Vẫn đầy ắp yêu
thương dành cho con trẻ, vẫn là
những lời căn dặn hết sức gần
gũi, thân thương, các em như
được bồi đắp thêm tinh thần yêu
nước, khí phách kiên cường đấu
tranh vì độc lập nước nhà. Bác
viết: “Trung thu trăng sáng như
gương/Bác Hồ ngắm cảnh nhớ
thương nhi đồng”*, và Bác
“Mong các cháu hãy cố gắng/Thi
đua học và hành/Tuổi nhỏ làm
việc nhỏ/Tùy theo sức của
mình/Để tham gia kháng
chiến/Để gìn giữ hoà bình/Các
cháu hãy xứng đáng/Cháu Bác
Hồ Chí Minh”*. Mỗi lần đọc thơ
Bác, các cháu như được sống
trong tình thương yêu của Bác,
như được nghe những lời dặn
dò: nỗ lực học tập, vươn lên trở
thành con ngoan, trò giỏi, chủ
nhân tương lai của quê hương,
đất nước.

Được sự lãnh đạo của Đảng
và Bác Hồ, xã hội ta luôn dành
những điều kiện tốt nhất cho trẻ
em vui chơi, học hành. Hằng
năm, nước ta có “áng hành
động vì trẻ em”, trong đó có chứa
những thông điệp của chương
trình “Bảo vệ trẻ em, an toàn
hôm nay, bền vững tương lai”

với quan điểm rõ ràng “Roi vọt
không làm trẻ con nên người,
yêu thương mạnh hơn lời quát
mắng”*. 

Trong 16 bài thơ Bác viết cho
thiếu nhi có tới một nửa Bác viết
vào dịp Tết Trung thu. Đó là
những câu văn, câu thơ rất đỗi
giản dị mà luôn chan chứa tình
yêu thương của Người. Ngày
17/9/1945, Bác Hồ đã viết bài
“Tết Trung thu với nền độc lập”
đăng trên Báo Cứu quốc, Bác
viết: “Cùng các trẻ em yêu quý!
Hôm nay là Tết Trung thu. Mẹ
đã sắm cho các em nào đèn, nào
trống, nào hoa, nào nhiều đồ
chơi khác. Các em vui vẻ nhỉ!
Cái cảnh trăng tròn, gió mát, hồ
lặng, trời xanh của Trung thu lại
làm cho các em vui cười, hớn
hở. Các em vui cười, hớn hở, già
Hồ cũng vui cười, hớn hở với
các em. Đố các em biết vì sao?
Một là già Hồ rất yêu mến các
em. Hai là vì Trung thu năm
ngoái, nước ta còn bị áp bức, các
em còn là một bầy nô lệ trẻ em.
Trung thu năm nay, nước ta đã
được tự do và các em đã trở
thành những người tiểu quốc
dân của một nước độc lập…”. 

Năm 1969, Bác gửi lá thư
cuối cùng cho thiếu nhi, cuối bài
Bác viết “Nhờ Cách mạng
áng Tám thành công và
kháng chiến cứu nước thắng lợi,

các em đã sinh trưởng trong chế
độ xã hội chủ nghĩa. Nhờ Đảng
chăm sóc và các đoàn thể giúp
đỡ, các em sẽ cố gắng nhiều mặt
để xứng đáng là người chủ
tương lai của đất nước Việt Nam
hòa bình, thống nhất, độc lập và
giàu mạnh”*.

Trước lúc đi xa, trong Di
chúc thiêng liêng, Người đã
không quên nhắc đến thiếu
niên, nhi đồng bằng những tình
cảm đặc biệt: “Cuối cùng, tôi để
lại muôn vàn tình thân yêu cho
toàn dân, toàn Đảng, cho toàn
thể bộ đội, cho các cháu thiếu
niên và nhi đồng…”*. Lòng yêu
thương và những lời dạy của
Người vẫn đồng hành cùng
thiếu niên, nhi đồng mọi thời
đại. Lời dạy “Vì lợi ích mười
năm phải trồng cây. Vì lợi ích
trăm năm phải trồng người”*
của Bác đã, đang và sẽ được toàn
Đảng, toàn dân ta học tập, làm
theo với phương châm: “Trẻ em
hôm nay, thế giới ngày mai”.
Nhớ ơn Bác Hồ, toàn thể thiếu
niên, nhi đồng nguyện cố gắng
học tập, tu dưỡng và rèn luyện
thật tốt, trở thành con ngoan,
trò giỏi  để xứng đáng với danh
hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” như
lúc sinh thời Người hằng mong
ước.

*“Hồ Chí Minh ” Toàn tập, NXB
CTQG, năm 2011

MAI Tùng

Tình cảm của Bác Hồ 
với thiếu nhi mỗi dịp
Trung thu
Sinh thời, mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác Hồ  kính yêu vẫn
dành thời gian quan tâm đến Tết Trung thu vì  “Tết Trung thu là Tết của các
cháu. Trăng thu soi xuống các cháu êm ái như một người mẹ hiền... Từ ngày
nước ta được độc lập, các cháu ăn Tết thật vui vẻ” (thư Bác gửi các cháu ngày
27/9/1947).

Được thành lập từ tháng
12/2017, hiện nay, CLB
Liên thế hệ tự giúp

nhau thôn Yên Thành, xã Yên
Trạch, huyện Cao Lộc thu hút
47 thành viên tham gia. Trong
đó, thành viên NCT (từ 55 tuổi
trở lên) chiếm 80%, dưới 55
tuổi chiếm 20%. Sau gần 3 năm
hoạt động, CLB thực sự trở
thành điểm tựa của nhiều NCT
trong thôn. Cụ thể, trong CLB
có thành viên là dược sỹ, sẵn
sàng tư vấn sức khoẻ, giới thiệu
các bài thuốc để NCT phòng và
chữa bệnh. CLB còn xây dựng
quỹ để NCT vay vốn phát triển
kinh tế. Từ khi thành lập quỹ
đến nay, CLB đã có 3 thành
viên là NCT vay vốn để đầu tư
xây dựng các mô hình. Bà
Hoàng Thị Lâm, thành viên
CLB chia sẻ: Do thiếu vốn, tôi
được CLB cho vay đầu tư chăn
nuôi. Nhờ đó, gia đình có điều
kiện mở rộng quy mô, hiệu quả
kinh tế được nâng lên…

eo thống kê từ Ban Đại
diện Hội NCT tỉnh, trên địa
bàn hiện có 20 CLB liên thế hệ
tự giúp nhau, trong đó có 18
CLB đã đi vào hoạt động, với
khoảng 900 thành viên, phần
lớn là NCT. Các CLB được
thành lập trên cơ sở Đề án nhân
rộng mô hình CLB Liên thế hệ
tự giúp nhau, theo Quyết định
số 2079/QĐ-UBND, ngày
5/11/2016, của UBND tỉnh.
Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng
Ban Đại diện Hội NCT tỉnh
cho biết: Hoạt động của các
CLB tập trung vào nhiều nội
dung như: chăm sóc sức khoẻ,
thăm hỏi, động viên thành viên
khi ốm đau, xây dựng quỹ để
thành viên vay vốn phát triển
kinh tế… Để hiệu quả, mỗi
CLB chia thành 3 - 4 nhóm để
thuận tiện trong quản lý thành
viên và triển khai các nội dung.
Việc xây dựng và huy động
nguồn quỹ cho vay cũng linh
hoạt theo từng cơ sở… 

Chẳng hạn, tại xã Quảng
Lạc, thành phố Lạng Sơn, các
thành viên tận dụng khu đất

trống tập trung để tăng gia sản
xuất; tại xã Bình Phúc, huyện
Văn Quan, các thành viên trồng
rau cải soong ven suối đem bán.
Tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện
Chi Lăng, có thành viên đã cho
3 gia đình khó khăn vay vốn với
tổng số tiền trên 20 triệu đồng
để phát triển sản xuất… Bên
cạnh đó, các CLB được cấp ủy,
chính quyền tuyên truyền, vận
động cán bộ, công chức, người
lao động và Nhân dân ủng hộ
cho nguồn quỹ. Qua đó, hỗ trợ
các thành viên vay vốn phát
triển kinh tế. 

eo thống kê chưa đầy đủ,
từ đầu năm 2020 đến nay, các
CLB có 23 thành viên được vay
vốn đầu tư xây dựng các mô
hình kinh tế. Ngoài ra, các
thành viên CLB Liên thế hệ còn
giúp nhau ngày công để phát
triển kinh tế gia đình, nâng cao
cuộc sống như: thu hoạch mùa
màng, san nền nhà, đổ sân bê
tông… Các CLB còn thành lập
đội văn nghệ phục vụ trong các
buổi sinh hoạt định kỳ, tham
gia biểu diễn tại địa phương và
giao lưu với các CLB khác trên
địa bàn, tạo không khí vui vẻ,
yêu đời cho các thành viên, đặc
biệt là NCT. Từ năm 2018 đến
nay, các CLB đã tổ chức được
trên 100 cuộc sinh hoạt, giao
lưu và biểu diễn văn nghệ.   

Về công tác chăm sóc sức
khỏe, các CLB được trang bị
cân sức khỏe, máy đo huyết áp,
máy đo đường huyết (từ nguồn
ngân sách của tỉnh). Từ năm
2019 đến nay, có trên 600 lượt
NCT được kiểm tra sức khỏe
thông qua các thiết bị này. 

Có thể nói, mô hình CLB
Liên thế hệ tự giúp nhau trên
địa bàn thời gian qua không
chỉ là sân chơi giúp NCT “sống
vui, sống khỏe, sống có ích”
mà còn giúp các thành viên
phát huy vai trò trong tham gia
phát triển kinh tế - xã hội. Qua
đó góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống cho NCT trên
địa bàn tỉnh.

HOÀNG HUẤN

Câu lạc bộ Liên thế hệ 
- điểm tựa của người cao tuổi
Tập hợp nhiều thành viên thuộc nhiều thế hệ, trong đó phần
lớn là người cao tuổi (NCT), mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế
hệ tự giúp nhau trên địa bàn thời gian qua hoạt động ngày
càng hiệu quả và từng bước được nhân rộng. Với nhiều nội
dung như: chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, giúp nhau
phát triển kinh tế…, CLB đã trở thành điểm tựa để NCT sống
vui, sống khoẻ hơn. 

Các thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Xuân Mai, huyện Văn Quan
giao lưu văn nghệ
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Tân Thủ tướng Nhật Bản dự
định sẽ thăm Việt Nam trong
chuyến công du đầu tiên

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt
Nam tại Tokyo, tân Thủ tướng Nhật Bản
Yoshihide Suga dự định sẽ thăm Việt Nam
và Indonesia vào khoảng giữa tháng 10 tới
trong chuyến công du nước ngoài chính
thức đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. 

Ngày 30/9, hãng tin Kyodo dẫn các
nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết
nếu chuyến thăm này diễn ra, Thủ tướng
Suga dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn
Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko
Widodo.

Bế mạc Phiên Thảo luận chung
cấp cao Kỳ họp ĐHĐ LHQ Khóa
75

Sáng 30/9, Phiên Thảo luận chung cấp
cao của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ
LHQ) khóa 75 đã bế mạc tại trụ sở LHQ ở
New York (Mỹ), với một tín hiệu tích cực khi
đa số các nhà lãnh đạo trên thế giới và đại
diện các quốc gia tham dự đều bày tỏ sự
ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa
phương và LHQ.

Trong các bài phát biểu gửi tới phiên
thảo luận, đa số các lãnh đạo thế giới đã
công nhận rằng chủ nghĩa đa phương là
hệ thống hiệu quả nhất để giải quyết các
thách thức toàn cầu như đại dịch Covid-19
và tình trạng biến đổi khí hậu.

Số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ
tăng lên 6,23 triệu ca

Ngày 30/9, số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ
cho thấy số ca mắc Covid-19 tại nước này
đã tăng lên 6,23 triệu ca sau khi ghi nhận
80.472 ca trong 24 giờ qua. Số ca tử vong
tại quốc gia Nam Á tăng thêm 1.179 ca, lên
thành 97.497 ca.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại
New Delhi dẫn một báo cáo được Hội đồng
Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) công bố
cùng ngày cho thấy khoảng 6,6% dân số
Ấn Độ có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2
gây bệnh Covid-19.

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có
tín hiệu tích cực

Tổng cục Thống kê (NBS) của Trung
Quốc ngày 30/9 cho biết: Chỉ số Quản lý
sức mua (PMI) trong lĩnh vực phi sản xuất
đã đạt 55,9 trong tháng 9, tăng nhẹ so với
mức 55,2 trong tháng 8.

Theo Tân Hoa xã, chỉ số này đã ở trên
ngưỡng 50 trong 7 tháng liên tiếp, đồng
nghĩa với tăng trưởng. Hồi tháng 2, chỉ số
trên đã giảm xuống 35,7 khi dịch viêm
đường hô hấp cấp Covid-19 làm đình trệ
gần như hoàn toàn nền kinh tế lớn thứ hai
thế giới.

TS (TỔNG HỢP)

Hoa Kỳ trao tặng Việt
Nam 100 máy thở phục
vụ chống dịch Covid-19

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Chính
phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan
Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
trao tặng 100 máy thở do Hoa Kỳ
mới sản xuất để hỗ trợ Việt Nam
trong công tác phòng, chống đại
dịch Covid-19.

Việc bổ sung thêm các máy
thở cho công tác điều trị  Covid-
19 sẽ giúp tăng cường năng lực
điều trị của Việt Nam, đặc biệt là
đối với những bệnh nhân mắc
Covid-19 cần sự hỗ trợ của máy
thở.

Khai mạc trưng bày ảnh
‘Luật gia Việt Nam với
biển, đảo quê hương’

Ngày 30/9, Hội Luật gia Việt Nam
khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh với
chủ đề “Luật gia Việt Nam với Biển,
Đảo quê hương” năm 2020, trước
thềm Đại hội thi đua yêu nước Hội
Luật gia Việt Nam, lần thứ III.

Tuần lễ trưng bày ảnh giới thiệu
khoảng 60 bức ảnh ghi lại những
hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam
tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
trên Biển Đông, qua đó khẳng định
chủ quyền biển, đảo của đất nước,
góp phần vào công cuộc đấu tranh,
bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt
Nam. 

giảm giá vé tham quan Di
sản Văn hóa thế giới
Thành nhà Hồ

Sáng 30/9, Giám đốc Trung tâm
Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, Thanh
Hoá ông Nguyễn Bá Linh cho biết:
Nhằm kích cầu du lịch sau đại dịch
Covid-19, từ 1/10, trung tâm sẽ giảm
giá vé tham quan di sản cho du
khách khi đến với Thành nhà Hồ.

Theo đó, mức vé tham quan sẽ
được giảm 30% đối với các đoàn
tour du lịch đến tham quan di sản;
giảm 50% mức phí tham quan đối
với khách nội tỉnh (trong tỉnh Thanh
Hóa). Mức giá này sẽ áp dụng từ
ngày 1/10  đến ngày 31/12/2020.

Bắt giữ 46 đối tượng khai
thác cát trái phép trên
sông Hồng

Sáng 30/9, đại diện Phòng
Hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu
tranh phòng chống tội phạm trên
đường thuỷ, Cục Cảnh sát giao thông
(CSGT) xác nhận thông tin về việc bắt
giữ 15 phương tiện khai thác, vận
chuyển cát trái phép trên sông Hồng,
thu giữ hơn 500.000 m3 cát.

Trước đó vào 7 giờ sáng ngày
29/9, nhận thấy hoạt động bất
thường của Công ty TNHH CL, do
ông Trịnh T.H làm Giám đốc, có dấu
hiệu của hoạt động khai thác cát
trái phép trên sông Hồng (thuộc
địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và

Phú Thọ), lực lượng chức năng đã
khống chế và bắt giữ.

Từ  ngày 1/10, sẽ phạt tới
100 triệu đồng nếu gửi tin
nhắn rác, cuộc gọi “rác”

Theo Nghị định số 91 thay thế
Nghị định số 90/2008/NĐ-CP và Nghị
định số 77/2012/NĐ-CP về chống tin
nhắn rác, thư điện tử  “rác”, cuộc gọi
“rác”  có hiệu lực thi hành từ ngày
1/10/2020, mức phạt có thể lên tới
100 triệu đồng.

Cụ thể, mức phạt này từ 5 triệu
đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài việc
phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị
buộc thu hồi số điện thoại đã thực
hiện hành vi vi phạm.

TS (TỔNG HỢP)

Cũng trong hôm nay, 2
dự án khác của tuyến
cao tốc quan trọng này

được khởi công là đoạn Vĩnh
Hảo-Phan Thiết tại tỉnh Bình
Thuận và đoạn Phan Thiết-
Dầu Giây tại tỉnh Đồng Nai.

Ba dự án này, với tổng vốn
đầu tư khoảng 37.000 tỷ đồng,
sau khi hoàn thành, đưa vào
khai thác (dự kiến cuối năm
2022) cùng với các dự án thành
phần khác từng bước hình
thành nên tuyến cao tốc trên
tuyến Bắc-Nam phía Đông
hiện đại, có năng lực lớn, an
toàn, tốc độ cao.

Dự án cao tốc Mai Sơn -
quốc lộ 45 đi qua địa phận 2
tỉnh: Ninh Bình, anh Hóa có
chiều dài khoảng 63,37 km,
thời gian thi công 2 năm. 

Tổng công ty 319, đại diện
các nhà thầu, đơn vị thi công
cam kết huy động nhân lực,
thiết bị tốt nhất, bảo đảm chất
lượng, tiến độ, trở thành gói
thầu tiêu biểu về chất lượng,
tiến độ. 

Lãnh đạo tỉnh anh Hóa
khẳng định: Đây là sự kiện có
ý nghĩa quan trọng, đáp ứng
mong mỏi của Đảng bộ, chính
quyền, Nhân dân trong tỉnh.
Việc khởi công dự án tạo cơ
hội triển khai các dự án lớn
khác như du lịch, cảng biển,
kinh doanh dịch vụ của doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhận
thức tầm quan trọng của dự
án, thời gian qua, tỉnh đã tích
cực tập trung chỉ đạo giải
phóng mặt bằng, đến nay toàn
bộ mặt bằng cho dự án đã
hoàn thành, sẵn sàng bàn giao
cho chủ đầu tư. Tỉnh cam kết
tạo điều kiện tối đa về mặt
bằng, vật liệu xây dựng, an
ninh trật tự để các nhà thầu thi

công thuận lợi.
Phát biểu tại lễ khởi công,

ủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
nêu rõ: Ngày 30/9/2020 là một
ngày có ý nghĩa đối với đất
nước, đặc biệt đối với ngành
Giao thông - Vận tải vì chúng
ta đã đồng loạt triển khai các
dự án cao tốc Bắc-Nam phía
Đông và ngay tháng 10 sẽ tiếp
tục làm hồ sơ liên quan để khởi
công 5 dự án còn lại. Nếu làm
được các dự án của cao tốc
Bắc-Nam, đặc biệt là các công
trình đang triển khai thì chúng
ta có được gần 2.000 km cao
tốc. ủ tướng cho biết đã yêu
cầu Bộ Giao thông - Vận tải,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính và các cơ quan liên quan
trong nhiệm kỳ tới, ngay từ
năm đầu, phải thông suốt
tuyến cao tốc từ Lạng Sơn đến
Cà Mau để tiến tới có ít nhất
5.000 km cao tốc.

ủ tướng yêu cầu Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,
Bộ Giao thông - Vận tải xử lý
vấn đề nguồn vốn để thực hiện
chủ trương làm đường cao tốc
ở nước ta thành công.

“Nghèo cũng phải làm giao
thông, khá cũng phải làm giao
thông, càng giàu càng phải làm
giao thông, không có giao
thông thì khó phát triển được
đất nước” - ủ tướng nói.
Chúng ta quyết tâm phấn đấu
để làm hệ thống giao thông tốt
nhất, đáp ứng sự phát triển, sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, trong đó hệ

thống giao thông phải đi trước
một bước.

Sự kiện hôm nay cũng có
nhiều ý nghĩa, tạo khí thế mới
trong Nhân dân, thiết thực
chào mừng đại hội đảng bộ các
tỉnh, tiến tới Đảng hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII.

“Đảng, Nhà nước không
chỉ lo đường bộ mà lo cả
đường hàng không, đường sắt,
đường thủy, cảng nước sâu, tàu
điện ngầm ở các đô thị lớn, đặc
biệt là cùng với đường bộ, phải
nâng cấp cấp tốc hệ thống
đường sắt đang lạc hậu” - ủ
tướng nêu rõ. Chiến lược phát
triển của chúng ta trong 10
năm tới, đặc biệt trong 5 năm
tới, là làm được những việc lớn
để đưa đất nước tiến lên.

Nhân lễ khởi công, ủ
tướng biểu dương Bộ Giao
thông - Vận tải, các địa
phương, các cơ quan, đơn vị
liên quan, “các đồng chí đã làm
ngày, làm đêm với sự giám sát
thúc đẩy mạnh mẽ của ủ
tướng, các cơ quan, các ngành
chức năng”.

ủ tướng đánh giá cao cấp
ủy, chính quyền các cấp trên cả
nước nói chung đã thúc đẩy
giải phóng mặt bằng, trong đó
có  các tỉnh: anh Hóa, Hà
Nam, Ninh Bình, Nghệ An…
Giải phóng mặt bằng tuyến
này đã hoàn thành đến hơn
93%. ay mặt Chính phủ,
ủ tướng biểu dương, đánh
giá cao, biết ơn người dân các
địa phương đã ủng hộ chủ

trương của Đảng, Nhà nước,
về nơi ở mới, bàn giao mặt
bằng cho công trình trọng
điểm quốc gia này.

ủ tướng nêu rõ: Điều
quan trọng nhất trong chỉ đạo
của Chính phủ là “các đồng chí
được giao nhiệm vụ, được đấu
thầu, trúng thầu công khai
phải làm đúng chất lượng,
không được làm dối, làm ẩu,
ảnh hưởng đến chất lượng
công trình, để lại tai tiếng”. Vì
vậy, không được bán thầu,
nhiều thầu phụ ăn chênh lệch.
Không được sử dụng vật liệu
kém chất lượng để thi công,
không làm sai các định mức,
tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm sai thì
phải xử lý nghiêm. Phải bảo
đảm an toàn lao động, an ninh
trật tự. Công trình cao tốc Bắc-
Nam phải là công trình mẫu
mực. Phải nêu cao vai trò của
các cơ quan tư vấn, giám sát
thiết kế, phải làm đúng vai trò,
trách nhiệm, “trước khi làm
móng, làm nền thì anh phải
kiểm tra, giám sát, ghi nhật ký
công trình như thế nào để bảo
đảm trách niệm, sau này làm
rõ trách nhiệm từng khâu,
từng đoạn, từng đơn vị”. Phải
biết rút kinh nghiệm từ cao tốc
Đà Nẵng-Quảng Ngãi trong
thời gian qua.

ủ tướng yêu cầu các địa
phương tạo điều kiện cho các
đơn vị thi công và cũng phải
chú ý “để mắt” tới chất lượng,
tiến độ dự án. 
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 
Phải có ít nhất 5.000 km cao tốc
Sáng 30/9, Thủ
tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
dự lễ khởi công dự
án Mai Sơn – quốc lộ
45 tại xã Hà Long,
huyện Hà Trung, tỉnh
Thanh Hóa. 


