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Tôn vinh 90 phụ nữ vượt khó, tiêu biểu trên các lĩnh vực
Sáng 19/10/2020, Ban Vì sự tiến

bộ của phụ nữ (VSTBCPN)
tỉnh tổ chức chương trình gặp

mặt, tôn vinh phụ nữ vượt hoàn
cảnh khó khăn, tiêu biểu trên các
lĩnh vực nhân kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
(LHPN) Việt Nam và 10 năm ngày
Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 -
20/10/2020).

Dự chương trình có các đồng
chí: 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; Hồ Tiến iệu, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

Lãnh đạo tỉnh tặng quà phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vựcXem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2
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Ngày 19/10/2020, đoàn công tác của
Hội đồng i đua - Khen thưởng

tỉnh do đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy
viên Ban ường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn
kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng
tại Tỉnh đoàn.

eo báo cáo của Tỉnh đoàn, ngay từ
đầu năm 2020, đơn vị đã tổ chức hội
nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm
2020; phát động thi đua, tổ chức ký giao
ước thi đua với các huyện, thành đoàn
và đoàn trực thuộc; tổ chức cho cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động
trong cơ quan đăng ký các danh hiệu thi
đua. Đồng thời giao cho các huyện,
thành đoàn, đoàn trực thuộc đăng ký
thực hiện công trình, phần việc thanh

Kiểm tra công tác thi đua
khen thưởng tại Tỉnh đoàn 

LỜI KÊU GỌI
“Toàn dân tham gia ủng

hộ các tỉnh miền Trung bị
thiệt hại do mưa lũ”

Thưa: Toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức; cán bộ, chiến sỹ lực lượng
vũ trang, các doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm và Nhân
dân các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn!

Những ngày vừa qua, do ảnh
hưởng của các cơn bão, các tỉnh miền
Trung liên tiếp phải ứng phó với mưa
lũ, trong đó có 5 tỉnh thiệt hại nặng
nhất là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Nam, Quảng trị, ừa iên - Huế.
Mưa lũ làm nhiều người chết và mất
tích; nhiều nhà cửa bị ngập, sập đổ, hư
hỏng; hoa màu bị ngập, vùi; nhiều nơi
đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư
bị cô lập.

Dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ
Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các
đoàn thể, Nhân dân, lực lượng vũ
trang, công nhân, viên chức, lao động
ở các địa phương đã và đang dốc lòng,
dốc sức khắc phục hậu quả của mưa
lũ. Nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt

Đa dạng hoạt động thu hút 
phụ nữ tham gia tổ chức hội 

Hội viên phụ nữ phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn tham gia hội thi cắm hoa nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
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Đồng bộ giải pháp nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xem trang 4

Người tốt việc tốt
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Người thầy của những thợ
cơ khí lành nghề
Gần 20 năm đứng trên bục giảng,
thầy Trương Hồ Sơn, trưởng Khoa
Cơ khí, Trường Cao đẳng Nghề
Lạng Sơn đã truyền nghề và tình
yêu máy móc cho bao thế hệ học
trò để họ có thể sinh sống, xây
dựng sự nghiệp và đóng góp sức
mình cho địa phương.



Chiều 19/10/2020, đoàn công
tác của UBND tỉnh do

đồng chí Lương Trọng Quỳnh,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm
trưởng đoàn làm việc với Cục
Quản lý thị trường (QLTT)
tỉnh về tình hình triển khai
nhiệm vụ công tác 9 tháng
năm 2020; phương hướng,
nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng
cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2020,
căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm
và diễn biến phát sinh trên thị
trường, Cục QLTT tỉnh đã kịp
thời tham mưu cho UBND
tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban
hành các kế hoạch, văn bản chỉ
đạo trong công tác ngăn chặn
hoạt động buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng  giả. 

Đồng thời, cục đã tổ chức
và triển khai có hiệu quả công
tác QLTT, đấu tranh phòng
chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả. Đặc

biệt, trong 9 tháng, thực hiện
chỉ đạo của ủ tướng Chính
phủ, của các bộ, ngành trung
ương, của UBND tỉnh, Cục
QLTT tỉnh đã tăng cường
chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả đối với
nhóm mặt hàng phòng chống
dịch Covid-19, nhất là mặt
hàng thực phẩm và vật tư y tế. 

eo đó, 9 tháng năm 2020,
Cục QLTT tỉnh đã kiểm tra, xử
lý 2.204 vụ, bằng 80,32% so với
cùng kỳ năm 2019; trị giá hàng
hóa vi phạm gần 14 tỷ đồng
(bằng gần 87% so với cùng kỳ
năm 2019). Tổng số tiền thu từ
xử lý vi phạm hành chính gần
8,8 tỷ đồng; buộc các đối
tượng vi phạm nộp vào ngân
sách Nhà nước số tiền thu lợi
bất hợp pháp gần 8,5 tỷ đồng. 

Tại buổi làm việc, các đại
biểu trao đổi, làm rõ những kết
quả đạt được, đề xuất giải pháp
triển khai hiệu quả công tác

trong những tháng cuối năm. 
Phát biểu tại buổi làm việc,

đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh đánh giá cao những kết
quả mà Cục QLTT tỉnh đã đạt
được trong 9 tháng năm 2020. 

Về nhiệm vụ trong những
tháng cuối năm 2020, đặc biệt
là thời điểm trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021, đồng chí Phó Chủ
tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Cục
QLTT tỉnh cần tiếp tục thực
hiện tốt vai trò, chức năng,
nhiệm vụ cơ quan thường trực
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, kịp thời
tham mưu cho UBND tỉnh,
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo
các ngành, các huyện và thành
phố triển khai công tác phòng
chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả.

Cùng đó, Cục QLTT tỉnh
cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chức năng,
chính quyền các huyện và

thành phố trong ngăn chặn, xử
lý các đối tượng buôn lậu, các
đối tượng vận chuyển hàng
lậu, hàng cấm; tăng cường
kiểm tra, kiểm soát thị trường
nhằm giữ bình ổn thị trường. 

Đặc biệt, cần tăng cường
kiểm soát các doanh nghiệp
chuyển phát nhanh trên địa
bàn, nhằm ngăn chặn kịp thời
hành vi lợi dụng loại hình này
để vận chuyển hàng lậu; tăng
cường kiểm tra, kiểm soát các
cơ sở kinh doanh, sản xuất,
buôn bán thực phẩm; tăng
cường kiểm tra, xử lý các kho,
điểm tập kết hàng hóa, không
để hình thành các đường dây,
tụ điểm buôn lậu, gian lận
thương mại; xử lý nghiêm các
đối tượng đầu cơ, găm hàng,
tăng giá, gây rối loạn thị
trường; tiếp tục tuyên truyền
về văn minh thương mại tới
mọi tầng lớp Nhân dân…

TrÍ DŨNG
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Tôn vinh...

Sở GIaO ThôNG VậN TảI:
Khai mạc khóa đào tạo
khai thác vận tải đường
bộ cho 35 cán bộ quản lý
vận tải 

Ngày 18/10/2020, Sở Giao thông
Vận tải phối hợp với Trường Đại

học Công nghệ Giao thông Vận tải
khai mạc lớp đào tạo bồi dưỡng trình
độ sơ cấp vận tải cho 35 đối tượng là
cán bộ quản lý vận tải tại các doanh
nghiệp khai thác kinh doanh vận tải
trên địa bàn tỉnh. 

Đây là chương trình đào tạo cho
người điều hành vận tải đầu tiên trên
địa bàn tỉnh nhằm chuẩn hóa đội ngũ
cán bộ làm công tác quản lý điều
hành vận tải tại các doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật hiện
hành. 

Theo đó, học viên sẽ học tập liên
tục trong 3 tháng với 77 tiết lý thuyết,
230 tiết thực hành và trải qua 14 kỳ
kiểm tra. Kết thúc khóa đào tạo, học
viên được cấp chứng chỉ sơ cấp khai
thác vận tải.

Được biết hiện, toàn tỉnh có 157
doanh nghiệp kinh doanh vận tải
nhưng chỉ có 10% số doanh nghiệp có
người điều hành đạt trình độ chuẩn
theo quy định mới của Bộ Giao thông
Vận tải. Theo quy định của Bộ Giao
thông Vận tải, từ ngày 1/1/2022,  cán
bộ tham gia điều hành các doanh
nghiệp kinh doanh vận tải  phải có
chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận
tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp
chuyên ngành vận tải trở lên. 

TraNG NINH

Chiều 19/10/2020, một số tập
thể đến Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc (MTTQ) tỉnh ủng hộ các
tỉnh miền Trung bị thiệt hại do
lũ lụt.

Cụ thể, Công ty TNHH một
thành viên Việt ái, phường
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn

ủng hộ 16,9 triệu đồng; anh Vũ
Tuấn Nam và nhóm chơi lan Var
Lạng Sơn ủng hộ 11 triệu đồng. 

Đại diện doanh nghiệp và
nhóm chơi lan mong muốn qua
kênh Ủy ban MTTQ tỉnh
chuyển sự ủng hộ này đến các
tỉnh miền Trung, góp sức chia sẻ

với những mất mát, đau thương
mà cán bộ, chiến sỹ và bà con
Nhân dân đang phải gánh chịu
do thiên tai gây ra.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo
Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định:
Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chuyển
sự hỗ trợ trên đến tay đồng bào

miền Trung nhanh nhất, đảm
bảo công khai, minh bạch; mong
muốn tiếp tục nhận được sự hỗ
trợ của các tập thể, cá nhân nhà
hảo tâm, góp phần giúp các tỉnh
miền Trung khắc phục khó
khăn, mất mát.

HOÀNG HUẤN

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Cục Quản lý thị trường

Một số tập thể, cá nhân ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Kiểm tra...

niên; tập trung thực hiện 1 nội
dung đột phá và 11 chỉ tiêu cơ
bản. Đến nay, có 8/11 chỉ tiêu
đạt và vượt so với chỉ tiêu kế
hoạch đề ra.

Trong 9 tháng năm 2020,
Tỉnh đoàn đã tặng cờ thi đua
cho 6 tập thể; tặng bằng khen
cho 56 tập thể, 192 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công
tác đoàn, đội và phong trào
thanh thiếu nhi; trao danh
hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 2 tập
thể, 24 cá nhân; danh hiệu

“Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cho 8
cá nhân; danh hiệu “Học sinh
3 rèn luyện” cho 4 cá nhân,
“Học sinh 3 tốt” cho 110 cá
nhân. Công tác tổ chức bình
xét các danh hiệu thi đua và
hình thức khen thưởng được
quan tâm thực hiện tốt, đảm
bảo thành tích đều là các tập
thể, cá nhân điển hình, tiêu
biểu, được đề xuất từ cơ sở và
cấp huyện; chú trọng khen
thưởng hướng về cơ sở.

Tại buổi kiểm tra, đại diện
Tỉnh đoàn đã làm rõ một số
nội dung đoàn công tác yêu

cầu như: những bất cập trong
công tác thi đua - khen
thưởng; sức lan toả của hội
nghị biểu dương điển hình
tiên tiến do Tỉnh đoàn tổ chức;
vai trò của Tỉnh đoàn trong
việc phát động các phong trào
thi đua; công tác quy hoạch,
bồi dưỡng cán bộ đoàn;
nguyên nhân khiến việc khen
thưởng bậc cao còn ít; công tác
giới thiệu đoàn viên ưu tú cho
Đảng...

Kết luận tại buổi làm việc,
đồng chí trưởng đoàn công tác
đề nghị Tỉnh đoàn tiếp tục bổ

sung hoàn chỉnh báo cáo; tổ
chức tốt các phong trào thi đua
gắn với biểu dương, khen
thưởng; tăng cường kiểm tra
giám sát về công tác thi đua -
khen thưởng; chủ động đề
xuất khen thưởng cho các tập
thể, cá nhân; quan tâm bồi
dưỡng các cá nhân, tập thể để
đề nghị khen thưởng bậc cao;
làm tốt công tác quy hoạch cán
bộ; bố trí cán bộ chuyên trách
về công tác thi đua - khen
thưởng; quan tâm đến các
phong trào thi đua tại cơ sở…

HOÀNG VƯƠNG

đang rất cần sự chung tay, ủng hộ từ
các cấp, các ngành và toàn thể xã
hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết,
“Tương thân, tương ái”, “lá lành
đùm lá rách” và với tinh thần
“Nhường cơm, sẻ áo”. Uỷ ban
MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn kêu
gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, lực lượng vũ
trang, các tầng lớp Nhân dân, các cơ
quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, các
nhà hảo tâm, các doanh nghiệp của
Tỉnh và Trung ương đóng trên địa
bàn bằng những hành động thiết
thực, chung tay chia sẻ, ủng hộ
Nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do
mưa lũ gây ra, góp phần giảm bớt
những đau thương, mất mát để
Nhân dân vùng bão lũ sớm ổn định
đời sống, nhanh chóng khôi phục
sản xuất.

ời gian vận động ủng hộ: Từ
ngày 20/10 đến hết tháng 12/2020.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ của các
tập thể, cá nhân xin gửi tới: Quỹ
Cứu trợ của Uỷ ban MTTQ Việt
Nam tỉnh, số tài khoản:
3761.0.1062792.91049 tại Kho bạc
Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Văn
phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng
Sơn (Địa chỉ: đường Hoàng Văn
ụ, phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn).

Các huyện, thành phố, cơ sở thu
và chuyển trực tiếp về Quỹ Cứu trợ
tỉnh, qua tài khoản của Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện
thoại: 0205.3812 209 hoặc 0205 812
096

Xin trân trọng cảm ơn!
T.M ỦY BAN MTTQ 

VIỆT NAM TỈNH
CHỦ TỊCH

Nông Lương Chấn

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban
VSTBCPN tỉnh.

Tại chương trình, các đại
biểu đã cùng ôn lại lịch sử 90
năm ngày thành lập Hội LHPN
Việt Nam và 10 năm ngày Phụ
nữ Việt Nam (20/10/2010 -
20/10/2020). 

Trong lịch sử đấu tranh
dựng nước và giữ nước của dân
tộc, phụ nữ Việt Nam luôn
đóng vai trò hết sức quan trọng,
vừa tham gia chiến đấu vừa là
hậu phương vững chắc của
cách mạng. Tiếp nối truyền
thống của phụ nữ Việt Nam,
những năm qua, cùng với phụ
nữ cả nước, phụ nữ Lạng Sơn
đã ra sức học tập, lao động,
sáng tạo, thực hiện có hiệu quả
các phong trào thi đua yêu
nước. Nhiều chị em đã nỗ lực,
phấn đấu vươn lên, khẳng định
vị trí của mình trong công tác
với tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp

ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cấp
tỉnh đạt 18,86%, cấp huyện đạt
28,47%, cấp xã đạt 25,5%.

Qua thực tiễn phong trào,
nhiều chị em phụ nữ đã vượt
qua khó khăn, tích cực học tập,
sáng tạo, trở thành những nhà
khoa học, nhà quản lý, nhà
giáo, thầy thuốc và doanh nhân
giỏi, trở thành tấm gương tiêu
biểu về lao động giỏi, lao động
sáng tạo. Tiêu biểu như: chị
Lương ị Hòa, thị trấn Chi
Lăng, huyện Chi Lăng với mô
hình trồng cây ăn quả, kết hợp
chăn nuôi gia súc, gia cầm cho
thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm;
cô giáo Nguyễn ị Lan
Hương, Trường THPT chuyên
Chu Văn An ôn luyện học sinh
đạt 2 giải ba môn Lịch sử cấp
Quốc gia...

Cũng tại chương trình, đại
biểu phụ nữ tiêu biểu trên các
lĩnh vực đã phát biểu tham
luận chia sẻ những nỗ lực, kinh
nghiệm của bản thân để hoàn
thành tốt nhiệm vụ đối với gia

đình và xã hội.
Phát biểu tại chương trình,

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
khẳng định vai trò và những
đóng góp tích cực của phụ nữ
Lạng Sơn qua các thời kỳ.
Đồng chí đề nghị các cấp hội
phụ nữ tiếp tục làm tốt công
tác phổ biến, tuyên truyền
pháp luật, đồng thời, tăng
cường công tác tham mưu, đề
xuất chính sách, giám sát, phản
biện xã hội, đặc biệt là các
chính sách liên quan đến phụ
nữ, trẻ em. Cùng với đó, các
cấp hội cần tập trung xây dựng
đội ngũ cán bộ hội phụ nữ có
đủ năng lực, phẩm chất, trình
độ chuyên môn nghiệp vụ; đổi
mới nghiên cứu phát động
nhiều phong trào thiết thực,
hướng về cơ sở. 

Đồng chí đề nghị các sở,
ban, ngành, Ủy ban MTTQ và
các đoàn thể tỉnh, UBND các
cấp chủ động phối hợp với các
cấp hội phụ nữ thực hiện tốt
công tác bảo vệ quyền và lợi ích

hợp pháp, chính đáng của phụ
nữ, chăm lo đời sống vật chất,
tinh thần của các tầng lớp phụ
nữ, đặc biệt quan tâm đến
nhóm phụ nữ yếu thế, phụ nữ
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
để chị em có điều kiện vươn
lên, phát triển về mọi mặt,
đóng góp tích cực trong sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, xây dựng xã hội
bình đẳng, tiến bộ và hạnh
phúc.

Trong chương trình, Ban
VSTBCPN tỉnh trao kỷ niệm
chương “Vì sự phát triển của
phụ nữ Việt Nam” cho 26 đồng
chí là lãnh đạo HĐND, UBND
tỉnh, lãnh đạo các sở, ban,
ngành; vinh danh, tặng hoa và
quà cho 90 nữ cựu thanh niên
xung phong, nữ cựu chiến
binh, vợ liệt sĩ, thương bệnh
binh, nữ cán bộ công nhân
viên chức, người lao động... có
hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu
trên các lĩnh vực.

NGỌC HIẾU – DƯƠNG DUYÊN

LỜI KÊU GỌI...
Tiếp theo trang 1Tiếp theo trang 1

Tiếp theo trang 1
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UBND tỉnh vừa có Kế hoạch
triển khai thực hiện thu phí

sử dụng dịch vụ đường bộ theo
hình thức tự động không dừng
trên tuyến cao tốc Bắc Giang -
Lạng Sơn (Kế hoạch số 170/KH-
UBND, ngày 16/10/2020).

Mục đích nhằm lựa chọn
được nhà cung cấp dịch vụ, tổ
chức kết nối, vận thành đảm bảo
tiến độ, chậm nhất đến ngày
20/12/2020 phải chính thức
chuyển sang thu phí theo hình
thức tự động không dừng trên
tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng
Sơn.

Kế hoạch nêu rõ: thực hiện
lựa chọn được nhà cung cấp
dịch vụ và ký kết hợp đồng xong
trước ngày 31/10/2020; công tác
lắp đặt thiết bị hoàn thành trước
20/11/2020, chạy thử trong 1
tháng kể từ ngày hoàn thành lắp
đặt thiết bị và đưa vào vận hành
chính thức trước ngày
20/12/2020.

TS

KINH TẾ Thứ Ba, ngày 20/10/2020

Những năm trước đây, gia
đình chị Mạch chủ yếu làm
ruộng nên đời sống kinh tế

gặp rất nhiều khó khăn, không đủ
trang trải cho cuộc sống. Chị Mạch
chia sẻ: Với quyết tâm vươn lên, tôi
đã tham khảo mô hình chế biến gỗ
của một người bạn để mong sớm
thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tôi đã
dành thời gian tìm tòi, học hỏi kinh

nghiệm tại các xưởng chế biến gỗ ở
nhiều nơi.

Năm 2016, nhận thấy việc phát
triển nghề chế biến lâm sản tại địa
phương có tiềm năng rất lớn, chị
đã bàn bạc với gia đình mạnh dạn
vay vốn từ họ hàng để đầu tư mua
máy móc, làm nhà xưởng, thuê lao
động tại địa phương để mở xưởng
chế biến gỗ. Thời gian đầu mới bắt

tay vào làm, gia đình chị gặp rất
nhiều trở ngại do thiếu kinh
nghiệm trong quản lý, tay nghề
nhân công chưa vững, đầu ra chưa
ổn định… 

Chị Mạch cho biết thêm: Để tạo
được uy tín với khách hàng, khi
thực hiện mỗi lô hàng, tôi đều cẩn
thận chọn lọc kỹ chất lượng gỗ đầu
vào và hướng dẫn tỉ mỉ cho công
nhân bóc, xẻ đúng tiêu chuẩn, yêu
cầu kỹ thuật… Nhờ vậy, đầu ra của
sản phẩm đã ổn định hơn. 

Từ lúc xưởng chế biến gỗ đi vào
hoạt động, chị đã thu mua gỗ từ
rừng trồng, rừng hỗ trợ sản xuất đã
đến thời kỳ thu hoạch trên địa bàn
xã và khu vực lân cận. Qua đó, góp
phần tiêu thụ được rừng trồng cho
bà con. Trung bình sau khi trừ chi
phí, mô hình đã đem lại thu nhập
hơn 150 triệu đồng/năm. Đặc biệt,
xưởng chế biến gỗ đã tạo việc làm
cho 15 lao động trong xã Tân
Thành với thu nhập từ 5 đến 6 triệu
đồng/người/tháng. Anh Đặng Văn
Hiển, thôn Bản Cắm, xã Tân Thành
cho biết: Tôi làm việc ở đây từ
những ngày đầu xưởng mới hoạt
động. Với mức lương 5 đến 6 triệu

đồng/tháng đã giúp tôi cải thiện
cuộc sống, hơn nữa lại không cần
đi xa, có thể tranh thủ phụ giúp gia
đình sau những giờ làm việc tại
xưởng nên tôi và các anh em khác
đều rất phấn khởi và yên tâm lao
động. 

Nhận thấy hiệu quả từ mô hình
chế biến gỗ nên đầu năm 2020,
thông qua Hội Nông dân xã, chị
Mạch đã mạnh dạn vay 200 triệu
đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông
dân của huyện để mở rộng quy mô
sản xuất. Đến nay, xưởng chế biến
gỗ của gia đình chị có quy mô trên
2.000 m2 với 1 máy xẻ, 1 máy bóc
công suất lớn và 2 ô tô  chở hàng.

Bà Lăng Thị Lem, Chủ tịch Hội
Nông dân xã Tân Thành cho biết:
Chị Mạch không những là hội viên
nông dân tiêu biểu trong phong
trào làm kinh tế giỏi mà còn tích
cực tham gia các hoạt động xã hội
như: ủng hộ các phong trào hoạt
động của hội, các hoạt động từ
thiện, giúp đỡ những gia đình có
hoàn cảnh khó khăn… 

Với sự phấn đấu vươn lên đó,
tháng 10/2020, chị Mạch đã vinh
dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng
bằng khen vì đã có thành tích xuất
sắc trong việc thi đua lập thành tích
chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

LƯƠNG THẢO

Hội viên nông dân làm giàu từ mô hình chế biến gỗ

Gia đình chị Triệu Thị
Sơn, thôn Đông Thành,
xã Vạn Linh bắt đầu

làm cao khô từ năm 2016. Để
xây dựng thương hiệu, mở rộng
thị trường tiêu thụ, năm 2019,
gia đình chị đã đăng ký xây
dựng sản phẩm OCOP cho sản
phẩm cao khô và được chứng
nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp
tỉnh, đáp ứng các tiêu chuẩn về
sản phẩm an toàn và có bao bì,
nhãn mác, tem truy suất nguồn
gốc. 

Chị Sơn cho biết: Sau khi
được chứng nhận OCOP 3 sao,
sản phẩm được nhiều người
biết đến hơn, khách hàng tin
tưởng, thị trường tiêu thụ mở
rộng đến các tỉnh, thành như:
Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc
Ninh, Bình Phước, Bình
Dương… Nhờ đó, sản lượng
cao khô sản xuất từ đầu năm
2020 đến nay được trên 220
nghìn bó, với giá bán từ 1.800 –
2.000 đồng/bó, đem lại cho gia
đình thu nhập trên 200 triệu
đồng, tăng gần gấp đôi so với
năm 2019. Ngoài ra, gia đình
còn liên kết với nhiều cửa hàng
nông sản sạch tại huyện Chi

Lăng, thành phố Lạng Sơn để
bán sản phẩm. Hiện nay, gia
đình đang có kế hoạch liên kết
với 7 hộ khác trong thôn để làm
cao khô nhằm nâng cao hiệu
quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu
thị trường.

Từ năm 2019, khi tỉnh triển
khai thực hiện đề án chương
trình “Mỗi xã một sản phẩm”
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 -
2020, huyện Chi Lăng đã ban
hành kế hoạch triển khai thực
hiện chương trình OCOP đến
các xã, thị trấn. 

Để thực hiện chương trình,
sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu
của thị trường, phù hợp thị
hiếu người tiêu dùng, đảm bảo
chất lượng, quy định về an toàn
đối với sức khỏe người tiêu
dùng. Ngoài ra, sản phẩm phải
có tên, bao bì ghi nhãn, xuất xứ
hàng hóa theo quy định, được
niêm yết giá... Chính vì thế, đòi
hỏi người dân phải chú trọng
đến chất lượng sản phẩm, quy
trình sản xuất. 

Do vậy, cùng với việc tuyên
truyền, huyện đã vận động
người dân thực hiện các quy
định về an toàn thực phẩm,

triển khai nhiều mô hình sản
xuất các sản phẩm theo tiêu
chuẩn VietGAP, hữu cơ...; chỉ
đạo các xã, thị trấn tổ chức tập
huấn về phương thức quản lý,
kinh doanh, chiến lược phát
triển sản phẩm cho các hợp tác
xã, hộ sản xuất. Từ năm 2019
đến nay, Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn huyện đã
tổ chức được 2 lớp tập huấn
chuyên đề về chương trình
OCOP cho hơn 160 cán bộ xã,
thị trấn, nhóm hộ, hợp tác xã.

Chị Đàm ị Ngọc úy,
Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ
và Sản xuất nông nghiệp Đồng
Mỏ, thị trấn Đồng Mỏ cho biết:
Hợp tác xã được thành lập năm
2017 với 85 thành viên, diện
tích sản xuất na là 48,62 ha.
Trước đây, hợp tác xã đã sản
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP,
đến tháng 9/2020, sản phẩm na
dai được công nhận OCOP 4
sao, nhờ đó giá bán ra luôn cao
hơn 10 đến 20 nghìn đồng/kg
so với na sản xuất ở nơi khác.

Từ khi thực hiện đến nay,
trên địa bàn huyện có 5 sản
phẩm của 4 xã, thị trấn được
chứng nhận sản phẩm OCOP.

Trong đó, 3 sản phẩm đạt 3 sao
(cao khô Vạn Linh, tinh bột
nghệ hữu cơ Hồng Nhung, rau
bò khai thị trấn Đồng Mỏ); 2
sản phẩm đạt 4 sao (na dai thị
trấn Đồng Mỏ, na dai xã Chi
Lăng). Hiện nay, huyện đang
hoàn thiện hồ sơ đăng ký
OCOP cho sản phẩm mật ong
xã Vân ủy. 

Ông Lương ành Chung,
Trưởng Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn huyện Chi
Lăng cho biết: Chương trình
OCOP là giải pháp hiệu quả
giúp tạo ra giá trị gia tăng cho
những sản phẩm nông nghiệp,
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu
kinh tế. Từ đó, hiệu quả kinh tế
của các sản phẩm được nâng

lên rõ rệt, từng bước hình
thành các vùng sản xuất tập
trung, góp phần nâng cao đời
sống cho người dân. Để chương
trình đạt hiệu quả, chúng tôi đã
tích cực tuyên truyền các hợp
tác xã, hộ dân về ý nghĩa, hiệu
quả chương trình; tập trung xác
định đúng tiềm năng, lợi thế
các vùng tạo ra sản phẩm hàng
hóa, chú trọng nâng cao chất
lượng, các khâu sản xuất, đảm
bảo an toàn đáp ứng đúng bộ
tiêu chí sản phẩm OCOP... Từ
đó, tư vấn, hướng dẫn các xã
đăng ký, làm hồ sơ xây dựng
sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội
để người dân tham gia các
chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị
nông sảnn

Chi Lăng 

Nâng cao giá trị sản phẩm
từ chương trình OCOP

Người dân xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng sản xuất cao khô

Chị Hoàng Thị Mạch kiểm tra chất lượng ván bóc tại xưởng chế biến gỗ

Với tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp, chị Hoàng Thị
Mạch, sinh năm 1975, thôn Sơn Chủ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc đã nỗ lực vượt khó vươn lên,
trở thành điển hình trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp
nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. 

HIỂU LAM
Thời gian qua, huyện Chi Lăng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chương
trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm hình thành các vùng sản xuất tập
trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Sau gần 2 năm triển khai, chương trình
đã đạt kết quả bước đầu, Chi Lăng trở thành một trong những huyện có số lượng
sản phẩm được chứng nhận, xếp hạng sản phẩm OCOP nhiều nhất tỉnh.

Kế hoạch triển khai
thực hiện thu phí sử
dụng dịch vụ đường
bộ theo hình thức tự
động không dừng
trên tuyến cao tốc
Bắc Giang - Lạng Sơn



Một ngày tháng 9/2020,
được chứng kiến buổi
sinh hoạt chi bộ thôn

Rừng Dong, huyện Hữu Lũng,
chúng tôi cảm nhận sự đổi thay
trong cách thức tổ chức sinh hoạt
của chi bộ. Các đảng viên có mặt
đầy đủ, đúng giờ và tích cực phát
biểu, đóng góp nhiều ý kiến
mang tính xây dựng cho chi bộ.

Ông Phạm ành Trung, Bí
thư Chi bộ, Trưởng thôn Rừng
Dong cho biết: Để sinh hoạt chi
bộ sôi nổi, thu hút ý kiến đảng
viên, chúng tôi chuẩn bị nội dung
sinh hoạt gắn liền với các vấn đề
thực tiễn như: giữ gìn vệ sinh
môi trường, phát triển các mô
hình kinh tế, các câu lạc bộ văn
hoá thể thao... Ngoài ra, trong các
buổi sinh hoạt, chúng tôi tổ chức
trình chiếu những câu chuyện về
Bác, những mô hình kinh tế tiêu
biểu trên địa bàn… Cách làm
này có tác dụng tuyên truyền rất
tốt và được đảng viên đồng tình,
ủng hộ. 

Tương tự Rừng Dong, hiện
nay nhiều chi bộ dân cư trên địa
bàn tỉnh đã quan tâm đổi mới
nội dung, hình thức sinh hoạt.
Không còn nặng nề trong việc
truyền tải những chủ trương,
đường lối bằng cách đọc văn bản

một cách chung chung như trước
đây, các cuộc sinh hoạt hiện nay
đã có sự chắt lọc nội dung, lựa
chọn những vấn đề cụ thể, thiết
thực, gắn liền với thực tiễn để
đưa ra thảo luận, đề xuất giải
pháp xử lý hiệu quả, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn.

Để góp phần nâng cao chất
lượng, đổi mới nội dung, hình
thức các cuộc sinh hoạt chi bộ,
ngày 29/5/2020, Ban ường vụ
Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn số
09-HD/TU về một số vấn đề
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ và tiêu chí đánh giá chất
lượng sinh hoạt chi bộ. eo đó,
hướng dẫn đã cụ thể hoá các
bước tổ chức, gợi ý một số nội
dung đối với loại sinh hoạt
thường kỳ và chuyên đề. Cuối
mỗi buổi sinh hoạt, bí thư chi bộ
và cấp uỷ viên cấp trên phụ trách
chi bộ tham dự sẽ đánh giá, chấm
điểm theo các tiêu chí cụ thể.

Song song với việc ban hành
Hướng dẫn 09, Ban ường vụ
Tỉnh ủy đã ban hành Quy định
số 1764 ngày 29/5/2019 về việc
dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở,
Quyết định số 1774 ngày
4/6/2019 về phân công các đồng
chí ường trực Tỉnh uỷ, Uỷ
viên Ban ường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ
viên Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh và lãnh đạo các ban xây
dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra
Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ
định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại
cơ sở. Đồng thời, các đảng bộ
trực thuộc Đảng bộ tỉnh cũng
ban hành quyết định về việc
phân công các đồng chí cấp ủy
viên dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở
và chi bộ trực thuộc.

Ngay sau khi các quy định,
quyết định trên được ban hành,
các đồng chí cấp uỷ các cấp đã
nghiêm túc chấp hành, chủ
động sắp xếp thời gian, công
việc để dự sinh hoạt chi bộ tại cơ

sở. Trong đó, có những đơn vị
đã triển khai hiệu quả và thu
được kết quả tích cực từ công
tác này.

Điển hình như tại Đảng bộ
huyện Văn Lãng. Bà Nông ị
Hương, Phó Trưởng Ban Tổ
chức Huyện uỷ cho biết: Trong
năm 2019, có trên 60 lượt cấp uỷ
viên dự sinh hoạt tại các chi bộ
được phân công phụ trách.
Trong đó, các đồng chí bí thư,
phó bí thư nghiêm túc nêu
gương thực hiện. Qua công tác
này, chất lượng sinh hoạt nhiều
chi bộ đã có chuyển biến rõ rệt.

eo thống kê, từ giữa 2019
đến nay, toàn tỉnh đã có trên 50
lượt cấp uỷ viên cấp tỉnh và trên
500 lượt cấp uỷ viên cấp huyện
tham dự sinh hoạt tại các chi bộ
cơ sở. ực tế, qua việc dự sinh
hoạt giúp các đồng chí cấp uỷ
viên nâng cao nhận thức, trách
nhiệm, bám sát cơ sở, thấu hiểu
tâm tư, nguyện vọng của Nhân
dân. Còn đối với các chi bộ, các
cuộc sinh hoạt này luôn có sự
đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, các
đảng viên tích cực tham gia phát
biểu, đề đạt nguyện vọng, chất
lượng tốt hơn các kỳ sinh hoạt
bình thường. Nhiều đảng bộ cơ
sở đã lựa chọn các kỳ sinh hoạt
này làm điểm để rút kinh
nghiệm và nhân rộng ra các chi
bộ khác. 

Ông Nguyễn Văn Hải,
Trưởng Phòng Tổ chức Đảng –
Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
cho biết: ực hiện các văn bản
chỉ đạo của Trung ương và các
cấp, việc sinh hoạt của các tổ
chức cơ sở Đảng, nhất là các chi
bộ tại cơ sở đã có những chuyển
biến tích cực. Bên cạnh sinh
hoạt định kỳ, nhiều đơn vị đã tổ
chức được các cuộc sinh hoạt
chuyên đề đảm bảo chất lượng.
Qua đó, góp phần nâng cao
năng lực, sức chiến đấu của các
tổ chức đảng và đảng viênn
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Trong số tài liệu hiện vật lịch sử
cách mạng của tỉnh và đất
nước, di vật về các khu du kích
của Lạng Sơn thời kỳ kháng
chiến chống Pháp luôn tạo
được những ấn tượng sâu đậm
về những năm tháng hào hùng
trên mặt trận đường số 4. Các
di vật phản ánh quá trình xây
dựng, hoạt động của căn cứ du
kích được sưu tầm từ hơn 60
năm trước, nay đã trở thành
một bộ phận quan trọng của di
sản văn hóa dân tộc.

Những năm tháng kháng
chiến chống Pháp,
đường số 4 là con đường

huyết mạch cung cấp vũ khí,
quân trang, quân dụng cho lính
Pháp đóng ở Cao Bằng. Với
quyết tâm “chặt đứt đường số 4”,
phá tan âm mưu tấn công lên cơ
quan đầu não kháng chiến của ta
ở Việt Bắc, bộ đội ta đã tích cực
bám đánh địch trên đường số 4.
Thực hiện chủ trương của Khu
ủy, từ năm 1947, tỉnh Lạng Sơn
đã xây dựng các căn cứ du kích
tại một số huyện gồm: khu du
kích Chi Lăng trải rộng trên địa
bàn 3 xã: Tĩnh Gia, Tam Lộng, Tú
Mịch (Lộc Bình); khu du kích Ba
Sơn thuộc địa bàn các xã: Cao
Lâu, Xuất Lễ, Công Sơn, Hòa Cư,

Hải Yến… (Cao Lộc); căn cứ du
kích Nà Thuộc tại Bính Xá, Kiên
Mộc, Bắc Xa… (Đình Lập). Các
căn cứ du kích đó là hậu phương
ở ngay vùng sau lưng địch, là địa
điểm tập kết, huấn luyện của bộ
đội và du kích trên đường số 4. 

Trong số đó được xây dựng
quy củ nhất là khu du kích Chi
Lăng. Tại đây có hệ thống pháo
đài, chiến lũy kiên cố, có đài quan
sát, hệ thống giao thông hào nối
liên hoàn các làng bản… Ở đó đã
thành lập các đội du kích, Nhân
dân địa phương tích cực tham
gia hội làng, hội xã, cùng nhau
uống máu ăn thề quyết tâm

chống giặc, bảo vệ bản làng. Các
hộ gia đình thi đua hăng hái tăng
gia sản xuất tạo ra lương thực,
thực phẩm nuôi quân, góp tiền
mua sắm vũ khí trang bị cho dân
quân du kích, tham gia tải
thương, tuần tra, canh gác…
Trong khoảng thời gian từ năm
1947 đến 1950, các khu du kích
này đã lập công xuất sắc, đẩy lùi
nhiều đợt tấn công, càn quét của
quân Pháp vào căn cứ, làm hậu
thuẫn tích cực cho bộ đội đánh
địch trên đường số 4.

Tài liệu hiện vật về ba khu du
kích này của Lạng Sơn ở các bảo
tàng trong và ngoài tỉnh khá

phong phú và toàn diện. Hiện
trong Bảo tàng tỉnh có một khẩu
súng Sten của Đội võ trang danh
dự Cao Lộc đã dùng đi tiền trạm
xây dựng khu du kích Ba Sơn. Tại
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt
Nam có những chiếc thuổng mà
Nhân dân xã Tĩnh Gia, huyện
Lộc Bình đã sử dụng để đào
chiến hào xây dựng khu du kích
Chi Lăng. Hai bảo tàng này cũng
là nơi lưu giữ khá nhiều vũ khí
của dân quân, du kích đã dùng
để chiến đấu tại khu du kích Chi
Lăng như súng trường, súng và
đạn Joop… Bên cạnh đó là
những vật dụng được các chiến
sĩ du kích sử dụng trong những
ngày gian khó, chống địch càn
quét vào căn cứ như: ca men, túi
dết đựng đạn; bát, đĩa, bàn sản tự
tạo bằng tre, gỗ… Ngoài ra còn
có một số hiện vật là các vật dụng
của lính Pháp mà quân ta thu
được sau các trận chống càn của
địch vào khu du kích.

Có thể nói, thành tích, kết
quả hoạt động của các khu du
kích luôn gắn liền với sự chỉ đạo,
động viên kịp thời của chính
quyền, lực lượng chức năng các
cấp trong và ngoài tỉnh. Phản
ánh sự chỉ đạo đó có chỉ thị huy
động dân công của Ủy ban Hành

chính kháng chiến tỉnh, mệnh
lệnh của Ban Chỉ huy phòng thủ
Ba Sơn về bao vây đồn bản Xâm,
thông tri của các xã trong khu du
kích về việc huy động gạo cho bộ
đội… Bên cạnh đó là thư khen,
giấy khen của của Liên khu Việt
Bắc, Ủy ban Hành chính kháng
chiến tỉnh, Tỉnh đội Lạng Sơn
đối với các cá nhân đã có thành
tích xuất sắc trong chiến đấu.
Đặc biệt, Bảo tàng tỉnh Quảng
Ninh hiện đang lưu giữ bức
trướng thêu dòng chữ “kháng
chiến hộ ủng” (ủng hộ kháng
chiến) bằng chữ Hán được Hồ
Chủ tịch “phong tặng” thành
hoàng đình Pò Háng (xã Bính
Xá, huyện Đình Lập) tháng
2/1948.     

Tài liệu hiện vật về các khu du
kích của Lạng Sơn phản ánh sinh
động hiện thực những năm
tháng kháng chiến chống Pháp
gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng.
Đồng thời thể hiện rõ lòng dũng
cảm, ý chí quyết tâm chống giặc
bảo vệ làng bản, quê hương. Đó
chính là những thành tố quan
trọng góp phần vào thắng lợi của
Chiến dịch Biên giới, giải phóng
Lạng Sơn năm 1950.

CHU QUẾ NGâN
Bào tàng tỉnh

Đình Pò Khưa (xã Tam Gia, huyện Lộc Bình) – nơi thành lập khu du kích 
Chi Lăng

Di vật lịch sử về các khu du kích của Lạng Sơn thời kỳ  chống Pháp

Đồng bộ giải pháp nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Chi bộ là gốc rễ của Đảng trong quần
chúng”, nhận thức rõ điều đó, trong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng từ tỉnh
đến cơ sở đã tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ. 

TRÍ DŨNG – PHƯƠNG DUNG

Theo Quy định số 1764 – QĐ/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
về việc dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, các đồng chí thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ít nhất mỗi năm
1 lần dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. 
Đối với cấp huyện và tương đương, các đồng chí thường trực cấp   uỷ (bao gồm
cả các đồng chí là Tỉnh uỷ viên), Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp
hành Đảng bộ ít nhất mỗi năm 2 lần dự sinh hoạt với  chi bộ khu dân cư...

102 giáo viên tham dự
hội thi giáo viên dạy
giỏi cấp tỉnh

Ngày 19/10/2020, Sở Giáo dục
và Đào tạo khai mạc hội thi

giáo viên dạy giỏi các môn khoa
học xã hội THCS cấp tỉnh năm học
2020 – 2021. 

Hội thi diễn ra từ ngày 19 đến
ngày 23/10/2020. Tham gia hội thi
có 102 giáo viên các trường THCS
thuộc 11 phòng giáo dục và đào
tạo trên địa bàn tỉnh đã xuất sắc
vượt qua vòng thi cơ sở (vòng thi
cơ sở có 519 giáo viên tham gia). 

Các giáo viên dự thi ở 5 môn
gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý,
tiếng Anh, Giáo dục công dân tại
các điểm thi: Trường THCS Hoàng
Văn Thụ, Trường THCS Tam Thanh,
Trường THCS Chi Lăng, Trường
THCS Vĩnh Trại, thành phố Lạng
Sơn với 2 phần thi: lý thuyết và
thực hành bài dạy.

Hội thi nhằm đẩy mạnh phong
trào thi đua trong trường học;
tuyển chọn, công nhận, tuyên
dương và nhân rộng những điển
hình giáo viên THCS dạy giỏi cấp
tỉnh; tạo điều kiện để giáo viên và
cán bộ quản lý thể hiện năng lực,
giao lưu, học tập, trao đổi kinh
nghiệm về giảng dạy; đồng thời là
căn cứ để đánh giá thực trạng đội
ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên,
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo.

HOÀNG TÙNG

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các
đoàn tham gia hội thi
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Có lúc nhẹ nhàng từng nhịp
chổi, có lúc mạnh mẽ nhấc
bổng từng chiếc thùng hay lái
băng băng những chuyến xe
chở rác…, đó là ấn tượng của
chúng tôi khi chứng kiến
những nữ công nhân Công ty
TNHH Huy Hoàng (thành phố
Lạng Sơn) khi làm nhiệm vụ.
Họ như những “bông hoa”
ngày đêm lặng thầm làm đẹp
phố phường và làm đẹp cho
đời.  

Sau vài phút dừng xe cho
mọi người xuống khênh
những thùng rác lên, chị Lý

Thị Thanh Hải, công nhân lái xe
của Công ty TNHH Huy Hoàng
nhanh tay đánh lái quay đầu xe
để đón những thùng rác tiếp
theo. Cũng có lúc chị tranh thủ
nhảy xuống hộ mọi người để
công việc được nhanh hơn, tránh
tắc đường ảnh hưởng tới người
dân. Nghề lái xe thường của phái
mạnh nhưng tôi thấy chị lái xe
không kém gì “cánh mày râu”. Cứ
thế, mỗi ngày chị góp sức chở
hàng trăm tấn rác từ chỗ thu gom
đến nơi xử lý. Chị Hải cho biết:
Tôi gắn bó với công ty từ năm
2000, đã có rất nhiều kỷ niệm tại
đây. Trong đó, buồn có mà vất vả
cũng nhiều nhưng chúng tôi
luôn đoàn kết, trách nhiệm với
công việc, vì môi trường xanh -
sạch đẹp.   

Công ty TNHH Huy Hoàng
được thành lập ngày 23/6/1993,
là một trong những doanh

nghiệp tư nhân hoạt động trong
lĩnh vực môi trường đầu tiên của
cả nước. Bấy giờ, công ty có trên
200 người, phần lớn là nữ. eo
xu thế thời đại, máy móc,
phương tiện dần thay thế sức
người nên số lượng công nhân
cũng giảm theo. Hiện tại, công ty
có 153 người, trong đó, nữ chiếm
75%. Các chị em làm việc ở
nhiều bộ phận như: văn phòng,
lái xe, quét rác, thu gom, đổi
thùng, rửa thùng rác. Đáng chú
ý, trong tổng số 40 lái xe của công
ty thì có tới 25 người là nữ, chiếm
62%. Hoàn cảnh mỗi người khác
nhau nhưng ai nấy đều tận tụy,
trách nhiệm vì môi trường sạch,
đẹp. 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ
lý Giám đốc Công ty TNHH Huy
Hoàng cho biết: Hằng ngày, cũng
như các công nhân nam, các
công nhân nữ làm việc theo 2 ca.
Trong đó, 1 ca từ 3 giờ sáng đến
11 giờ trưa; ca 2 từ 17 đến 24 giờ.
Do đặc thù, công việc của công
nhân môi trường vất vả, nhất là
với phụ nữ, nhưng ai nấy đều cố
gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ
được phân công. 

Hiện nay, địa bàn hoạt động
của công ty là thu gom, xử lý rác
thải ở thành phố Lạng Sơn; thị
trấn Na Sầm và xã Bắc Việt (Văn
Lãng); thị trấn ất Khê (Tràng
Định); thị trấn Bình Gia (Bình
Gia). Ngoài ra còn xử lý rác tại

các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng,
Hữu Lũng. Ở các địa bàn này,
hằng ngày đều có dấu chân của
nữ công nhân lao động Công ty
TNHH Huy Hoàng. Vào các dịp
lễ, tết, sự kiện lớn của tỉnh, lượng
rác tăng đột biến, những người
làm công tác môi trường như họ
lại bắt tay vào thu gom, đưa đi xử
lý, làm đẹp bộ mặt khu dân cư,
đô thị, tạo ấn tượng tốt với du
khách gần xa khi đến với Lạng
Sơn. Bình quân mỗi ngày, các chị
em tham gia thu gom, xử lý từ
100 đến 120 tấn rác. 

Để khuyến khích, động viên
cán bộ, công nhân lao động nữ,
Công ty TNHH Huy Hoàng
thường xuyên quan tâm đến đời
sống vật chất, tinh thần, hoàn
cảnh gia đình của mỗi cán bộ,
công nhân nữ. Hằng năm, vào
dịp sinh nhật, ngày Quốc tế Phụ
nữ 8/3, ngày 20/10, lễ, tết, công ty
đều tổ chức tặng quà cho các chị
em nhằm tạo sự gắn bó, đoàn kết
trong công ty. Đặc biệt, nhiều
người độc thân sau khi vào đây
đã nên vợ nên chồng, vì thế, công
ty như gia đình thứ hai để mọi
người cùng cống hiến, góp sức vì
tập thể. Và những nữ công nhân
như những “bông hoa” làm đẹp
cho môi trường, mỗi công việc
của họ cũng như một bông hoa
để cuộc sống tốt đẹp hơn. 

HOÀNG HUẤN

Nữ công nhân Công ty TNHH Huy Hoàng chăm sóc thảm cây xanh 
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Những “bông hoa” làm đẹp phố phường

Toàn ngành y tế có hơn
4.200 cán bộ, người lao
động, trong đó có gần

3.000 cán bộ, người lao động nữ,
chiếm gần 70% tổng số lao động
trong ngành. Những nữ cán bộ
ngành y tế không những gánh
vác trên vai trách nhiệm công
việc mà bên cạnh đó, họ còn là
những người mẹ, người vợ phải
chăm sóc cho mái ấm gia đình. 

Bác sĩ Hà ị Đỗ, Phó Giám
đốc Trung tâm Y tế huyện Đình
Lập chia sẻ: So với nam giới, phụ
nữ làm việc trong ngành y phải
nỗ lực, cố gắng nhiều hơn.
Người làm nghề y phải trực đêm
thường xuyên; các dịp nghỉ lễ,
tết, chúng tôi hiếm khi có dịp
đoàn viên cùng gia đình trọn vẹn
mà còn phải làm vất vả hơn do
yêu cầu của công việc. Vừa đi
làm, vừa chăm sóc con cái, vun
vén gia đình là điều không hề dễ
dàng.

Có mặt tại Bệnh viện Đa
khoa tỉnh, chúng tôi mới thấy
được sự khó khăn, vất vả của nữ
cán bộ y tế. Chị Nguyễn ị
Liễu, Phó Trưởng Phòng Điều
dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
cho biết: Bệnh viện có trên 500
cán bộ điều dưỡng, tỷ lệ cán bộ
nữ chiếm hơn 70%. Đặc thù của
ngành y là phải trực đêm sau

những ngày làm việc vất vả, rất
nhiều cán bộ y tế nói chung, cán
bộ điều dưỡng nói riêng đều
không có được những ngày nghỉ
cuối tuần, kỳ nghỉ tết được trọn
vẹn. Ngoài sự cảm thông từ phía
gia đình, người thân, nguồn
động viên lớn nhất đối với chúng
tôi là khi người bệnh được khỏe
mạnh. Khoảnh khắc khi người
bệnh được xuất viện trở về với
gia đình hay những em bé cất
tiếng khóc chào đời chính là
niềm an ủi, niềm hạnh phúc đối
với tất cả chị em ngành y.

Làm việc tại các cơ sở y tế
tuyến tỉnh, tuyến huyện đã vất
vả, các cán bộ nữ làm việc tại các
trạm y tế cơ sở càng khó khăn
hơn do giao thông đi lại vất vả,
điều kiện cơ sở vật chất còn
nhiều thiếu thốn. Bác sĩ Bàn ị
Viên, Trạm trưởng Trạm Y tế xã
Công Sơn, huyện Cao Lộc chia
sẻ: Tôi công tác tại trạm đã được
21 năm. Trước đây, cơ sở vật chất
thiếu thốn, đường sá đi lại khó
khăn, tôi phải gửi xe và đi bộ
mới đến trạm làm việc. Vất vả là
thế nhưng vì cái tâm với nghề,

tôi và các cán bộ tại trạm luôn cố
gắng hết mình để người dân trên
địa bàn có được điều kiện chăm
sóc sức khỏe tốt nhất.

Còn rất nhiều điều chưa nói
hết về những khó khăn trong
công tác của các cán bộ nữ
ngành y, nhưng chính niềm vui
và đam mê sự nghiệp chăm sóc
sức khỏe Nhân dân là động lực
khuyến khích các “bóng hồng”
tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử
thách phía trước để đem lại
nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh
phúc cho Nhân dânn

Nhọc nhằn những “bóng hồng”
ngành y

TRIỆU THÀNH

Cán bộ nữ chiếm gần 70% cán bộ toàn ngành y tế. Vượt qua khó khăn, vất vả, những “bóng hồng” của
ngành đang từng giờ, từng ngày cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe
Nhân dân.

Cán bộ Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị, chăm sóc bệnh nhân

LộC BÌNh 
Tổ chức giải bóng
chuyền hơi lần thứ 2

Ngày 18/10/2020, Hội Liên
hiệp Phụ nữ, Hội Nông

dân thị trấn Lộc Bình tổ chức
giải bóng chuyền hơi lần thứ 2
nhân dịp kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Hội Nông dân
Việt Nam (14/10/1930 -
14/10/2020) và Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -
20/10/2020).

Tham dự giải có 13 đội
bóng chuyền hơi nữ đến từ
các thôn, khu, phố trên địa
bàn thị trấn Lộc Bình. Các đội
được chia thành 2 bảng, thi
đấu theo thể thức vòng tròn 1
lượt, tính điểm, chọn 2 đội xếp
nhất, nhì mỗi bảng vào vòng
chung kết. Với tinh thần thi
đấu nhiệt tình, sôi nổi, các đội
bóng đã cống hiến cho khán
giả những pha bóng đẹp mắt,
ấn tượng. Kết thúc giải, Ban tổ
chức trao cúp và huy chương
vàng; huy chương bạc; huy
chương đồng cho các đội có
thành tích cao.

Lý LÊ
Lộc Bình

CaO LộC:
hơn 300 cán bộ, 
công chức, viên chức 
và người lao động 
tham gia giải bóng
chuyền hơi

Chiều 18/10/2020, Liên
đoàn Lao động huyện,

Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện phối hợp với Trung tâm
Văn hóa, Thể thao và Truyền
thông huyện Cao Lộc tổ chức
bế mạc và trao giải bóng
chuyền hơi cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động
năm 2020.

Giải thu hút  31 đội bóng
với 310 vận động viên tham
gia tranh tài tại 8 bảng. Sau 2
ngày thi đấu (17 –
18/10/2020), Ban Tổ chức  trao
giải nhất cho đội bóng chuyền
hơi Trường THPT Đồng Đăng;
giải nhì cho đội bóng chuyền
hơi xã Bình Trung và 10 giải ba,
khuyến khích, chuyên đề cho
các đội, cá nhân có thành tích
xuất sắc.

Thông qua giải đấu nhằm
cổ vũ phong trào rèn luyện thể
dục thể thao, nâng cao đời
sống tinh thần, động viên đội
ngũ cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động tích
cực thi đua trong công tác,
phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao.

TIỂU YẾN

Ban tổ chức trao giải cho các đội
đạt giải trong giải bóng chuyền
hơi cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động năm 2020
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Với phương châm “Ở đâu
có phụ nữ, ở đó có hoạt
động hội”, các cấp hội

trên địa bàn tỉnh đã bám sát cơ
sở, khảo sát nhu cầu của hội viên
để lựa chọn, đa dạng nội dung
tuyên truyền, hình thức hỗ trợ
phù hợp, để hội viên gắn bó với
tổ chức hội. Ví dụ như đối với
phụ nữ nông thôn chú trọng
tuyên truyền xây dựng nông
thôn mới, hỗ trợ phát triển kinh
tế; phụ nữ thị trấn, thành phố
tuyên truyền bình đẳng giới, xây
dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ
môi trường, an toàn vệ sinh thực
phẩm. Từ đầu năm 2020 đến nay,
các cấp hội đã tổ chức tuyên
truyền được 1.955 cuộc với
93.529 lượt phụ nữ tham dự. 

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ
nữ (LHPN) tỉnh đã hướng dẫn,
chỉ đạo các cấp hội ứng dụng
mạng xã hội Facebook trong
công tác tuyên truyền, vận động
hội viên, đến nay, toàn tỉnh có
hơn 200 tài khoản Facebook của
các cấp hội phụ nữ. Chị Nguyễn
ị Vượng, hội viên Chi hội Phụ
nữ khối 12, phường Hoàng Văn
ụ, thành phố Lạng Sơn cho
biết: Từ khi phụ nữ phường,
thành phố có tài khoản Face-
book, tôi thường xuyên theo dõi,
nắm bắt được các nội dung tuyên
truyền cũng như hoạt động hội.
Nhờ đó, tôi nâng cao kiến thức
về mọi mặt, tích cực tham gia các
phong trào của phụ nữ như: tiết
kiệm theo gương Bác, phòng
chống rác thải nhựa, xây dựng đô
thị văn minh… 

Với chức năng đại diện, chăm
lo cho quyền và lợi ích chính
đáng của phụ nữ, các cấp hội phụ
nữ đã làm tốt công tác nắm bắt,
phản ánh tình hình tư tưởng, đời
sống, nhu cầu, nguyện vọng của
hội viên, phụ nữ, chủ động phối
hợp với các cấp, ngành, cơ quan
đơn vị liên quan giải quyết kịp
thời những vấn đề nảy sinh liên
quan đến phụ nữ. Hằng năm, các
cấp hội giúp đỡ trên 200 phụ nữ
nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. 

Cùng đó, để thu hút hội viên,
hội phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở tích
cực lựa chọn, đa dạng nội dung
các hoạt động, sinh hoạt hội theo
chủ đề, có trọng tâm, trọng
điểm, phong phú về hình thức tổ
chức. Tiêu biểu như: Diễn đàn
“Phụ nữ Xứ Lạng khởi nghiệp và
sáng tạo” năm 2018 của Hội
LHPN tỉnh; Hội LHPN huyện
Hữu Lũng tham mưu tổ chức
Diễn đàn tăng cường sự tham
gia của phụ nữ vào các vị trí
quản lý, lãnh đạo năm 2019; Hội
LHPN huyện Bình Gia tổ chức
giao lưu các câu lạc bộ “Xây
dựng gia đình phát triển bền
vững”; Hội Phụ nữ Công an tỉnh
tổ chức hội thi “Phụ nữ công an

duyên dáng, tài năng” năm
2020… 

Bà Phạm ị ương, Chủ
tịch Hội LHPN huyện Bình Gia
cho biết: Hiện hội có hơn 9
nghìn hội viên và 19 cơ sở hội.
Là huyện nghèo, đời sống hội
viên còn nhiều khó khăn, chúng
tôi tập trung các hoạt động hỗ
trợ hội viên phát triển kinh tế,
tạo điều kiện để chị em tiếp cận
các nguồn vốn vay, tham gia tập
huấn chuyển giao khoa học kỹ
thuật, nhờ đó hằng năm, các cấp
hội phụ nữ huyện giúp được trên
20 hội viên phụ nữ làm chủ hộ
thoát nghèo. Cùng với đó, 100%
cơ sở hội đều tổ chức các hoạt
động văn hóa văn nghệ, thể thao,
tọa đàm, hội thi vào các ngày lễ

lớn của phụ nữ, để đáp ứng nhu
cầu, tạo sân chơi cho hội viên. Từ
đó nâng cao tỷ lệ thu hút hội
viên, tạo ra sức lan tỏa trong cộng
đồng. 

Bằng các hoạt động thiết
thực, các cấp hội đã tập hợp đông
đảo phụ nữ tham gia tổ chức hội,
khẳng định vị thế của phụ nữ.
Hằng năm, các cấp hội đã thu hút
trên 1.400 hội viên mới, tỷ lệ thu
hút hội viên tăng hơn 1%. Hiện
nay, toàn tỉnh có hơn 140.000 hội
viên phụ nữ, chiếm 66,49% tổng
số phụ nữ trên 18 tuổi của toàn
tỉnh; 100% chi hội phụ nữ duy trì
sinh hoạt theo Điều lệ với tỷ lệ
bình quân trên 80% hội viên
tham gia, toàn tỉnh không có cơ
sở tập hợp hội viên dưới 50%.  

Bà Nông anh Hải, Chủ tịch
Hội LHPN tỉnh cho biết: ời
gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ
đạo các cấp hội đổi mới nội
dung, hình thức hoạt động hội,
hỗ trợ đa dạng đối tượng phụ nữ,
xây dựng hoạt động thiết thực,
phù hợp từng địa bàn. Đặc biệt
quan tâm tới phụ nữ vùng sâu,
vùng xa, biên giới, phụ nữ nghèo,
phụ nữ tôn giáo. Đồng thời,
chuyển hướng các hoạt động từ
hỗ trợ, chăm lo sang khai thác,
phát huy thế mạnh, tiềm năng và
vai trò chủ thể của phụ nữ. Qua
đó nâng tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ
chức hội, đồng thời giúp phụ nữ
ngày càng chủ động tham gia
đóng góp vào sự phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnhn

Đa dạng hoạt động thu hút 
phụ nữ tham gia tổ chức hội 
Nếu như trước đây, việc tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia tổ chức hội được thực hiện đơn điệu,
thì những năm gần đây, các cấp hội phụ nữ đã gắn tuyên truyền với việc tổ chức nhiều hoạt động ý
nghĩa, thiết thực, qua đó, số lượng phụ nữ tham gia hội phụ nữ ngày càng tăng.

Chi hội phụ nữ thôn Nà U, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình sinh hoạt chi hội, bằng hình thức trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”  

TRaNg HộI pHụ NữThứ Ba, ngày 20/10/2020

Nhiều hoạt động thiết
thực, mang lại lợi ích cho

hội viên, phụ nữ

“Những năm qua, hội
liên hiệp phụ nữ các
cấp trên địa bàn tỉnh

đã đạt được nhiều kết
quả tích cực trong thực
hiện các phong trào, cuộc
vận động do cấp trên
phát động. Đặc biệt trong
phong trào “Dân vận
khéo” đã xuất hiện những
mô hình tiêu biểu trong
vận động chị em phụ nữ
tham gia xây dựng nông
thôn mới, phát triển kinh
tế, giúp nhau thoát
nghèo. Bên cạnh đó, các
cấp hội cũng thực hiện tốt
phong trào thi đua “Phụ
nữ tích cực học tập, lao
động sáng tạo, xây dựng
gia đình hạnh phúc” và
cuộc vận động “Xây dựng
gia đình 5 không, 3 sạch,
3 an toàn”… Nhờ triển
khai tốt các phong trào,
cuộc vận động nên các
cấp hội đã tạo động lực
thúc đẩy phong trào phụ
nữ phát triển, góp phần
làm chuyển biến nhận
thức, hành vi của chị em
phụ nữ ở các địa
phương, nhất là chị em ở
vùng nông thôn, góp
phần đẩy nhanh quá trình
xây dựng nông thôn mới
thúc đẩy sự phát triển
kinh tế - xã hội chung của
tỉnh”.

Đồng chí Giáp ị Bắc, 
Ủy viên Ban ường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tăng cường phối hợp vận động, chăm lo cho phụ nữ và Nhân dân biên giới
“Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN)
tỉnh đã có nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp như: vận động phụ nữ tham gia quản lý, bảo
vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức,
trách nhiệm, trình độ mọi mặt của phụ nữ và Nhân dân biên giới... Đặc biệt, thực hiện Chương
trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2018 – 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã
chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cấp hội phụ nữ xây dựng, triển khai
chương trình đạt được một số kết quả như: phối hợp tổ chức xây dựng đường hoa đào biên
giới, hỗ trợ xây dựng 33 nhà mái ấm tình thương; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 584
lượt người... với tổng số tiền hỗ trợ trên 5,6 tỷ đồng. Các hoạt động này đã góp phần chung tay
chăm lo đời sống phụ nữ và Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực
biên giới vững mạnh toàn diện”.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

DƯƠNG DUYÊN

Danh sách các tập thể, cá nhân được Hội LHPN tỉnh lựa chọn, trình Hội LHPN Việt Nam 
khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng

Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập 
Hội LHPN Việt Nam 

1. Hội LHPN xã Đề Thám, huyện Tràng Định với mô hình “Con nuôi của Hội”
2. Hội LHPN thành phố Lạng Sơn có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện thực hiện đợt thi đua đặc biệt và chủ

đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”
3. Chị Lê Thị Phương, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Kép III, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, điển hình trong

công tác từ thiện nhân đạo 
4. Chị Hoàng Thị Đợi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Làng Giao, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, điển hình

trong vận động hội viên tham gia các hoạt động phong trào phụ nữ 
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Catalan Boulevard đón đầu
làn sóng đầu tư tại thị trường
Lạng Sơn 

Song hành cùng công tác định
hướng phát triển vùng Đông Bắc
của Tổ quốc, thị trường bất động
sản Lạng Sơn đang từng bước
đón nhận nhiều tín hiệu tích cực.

ống kê năm 2019, hơn
2.700 doanh nghiệp xuất, nhập
khẩu đổ về Lạng Sơn với tổng
kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt
4.47 tỷ USD, thúc đẩy phát triển
kinh tế, gia tăng lượng khách
hàng khổng lồ.

Tiêu điểm là cao tốc Bắc
Giang - Lạng Sơn chính thức
được thông xe từ năm 2019, góp
phần mang đến thị trường sôi
động của khu vực kinh tế cửa
khẩu, gia tăng lượng khách du
lịch theo từng năm.

Sở hữu nhiều tiềm năng phát
triển vượt trội, tuy nhiên thị
trường Lạng Sơn lại đang khan
hiếm các dự án tầm cỡ để thúc
đẩy thương mại, dịch vụ. Khảo
sát trong năm 2020, tính đến thời
điểm hiện tại, Lạng Sơn không
ghi nhận dự án nào mở bán mới. 

Tiên phong tạo lập làn sóng đầu
tư bất động sản tại Lạng Sơn trong
năm 2020, chủ đầu tư Catalan xây
dựng mô hình Tổ hợp Nhà phố
thương mại và Biệt thự với số
lượng 92 lô thấp tầng đẳng cấp.
Dự án được quy hoạch thành 5
dãy với thiết kế độc đáo và mới lạ,
mục tiêu tạo ra những dãy phố
thương mại sầm uất, quy hoạch
đa dạng các loại hình kinh doanh

dịch vụ, hứa hẹn tạo nên không
gian sống đẳng cấp cũng như gia
tăng tiềm năng đầu tư sinh lời
cho các Nhà đầu tư tại Lạng Sơn.
Lợi thế vị trí “ vàng” đắc địa

Sở hữu quỹ đất “sạch” hơn
15.000 m2 tại phường Đông
Kinh, với chiến lược phát triển
lĩnh vực bất động sản, Công ty Cổ
phần Catalan dành trọn tâm
huyết đầu tư xây dựng dự án
Catalan Boulevard.

Tọa lạc ngay mặt đường Quốc
lộ 1A, Catalan Boulevard không
chỉ mang đến sự thuận lợi trong
giao thông, di chuyển mà còn
được đánh giá cao về cơ sở hạ
tầng, kết nối khu vực, là tuyến
đường trọng điểm giao thương

của Việt Nam và Quảng Tây -
Trung Quốc. Đặc biệt, theo quy
hoạch, Quốc lộ 1A được đầu tư
xây dựng và mở rộng với 8 làn
đường mang đến lợi thế vượt
trội cho cư dân dự án Catalan
Boulevard.

Với hơn 250 km đường biên
giới, là điểm đầu của Việt Nam
trên tuyến hành lang kinh tế Nam
Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn -
Hà Nội - Hải Phòng, hằng năm,
Lạng Sơn đón nhận hàng nghìn
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân
tham gia hoạt động xuất, nhập
khẩu qua cửa khẩu, góp phần
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng
như du lịch của toàn tỉnh, đồng
thời gia tăng tiềm năng đầu tư

phát triển cơ sở hạ tầng. 
Từ vị trí dự án, cư dân có thể

dễ dàng di chuyển đến các điểm
du lịch trọng điểm của toàn tỉnh,
cũng như lượng khách du lịch di
chuyển qua khu vực dự án ngày
càng gia tăng, góp phần thúc đẩy
sự phát triển của Shophouse
Catalan Boulevard trong tương
lai.
Sản phẩm đẳng cấp - kiến tạo
cuộc sống phồn vinh cho cư
dân Lạng Sơn

Catalan Boulevard với 2 loại
hình sản phẩm nổi bật: 80 lô Nhà
phố Shophouse và 12 lô Biệt thự
song lập đẳng cấp. Không chỉ đáp
ứng nhu cầu về không gian sống
thời thượng cho cư dân, Catalan

Boulevard còn tiên phong tạo lập
trải nghiệm khác biệt về dịch vụ,
thương mại, góp phần nâng tầm
chất lượng cuộc sống cho khách
hàng tại Lạng Sơn.

Lấy cảm hứng từ phong cách
tân cổ điển châu Âu, mục tiêu
thiết lập một không gian sống
riêng biệt, nâng tầm cuộc sống
của cư dân thời đại mới, 12 lô Biệt
thự song lập với diện tích 243.35
m2, thiết kế 3 tầng có khoảng chờ
sẵn để lắp đặt thang máy.

Các dãy Shophouse được quy
hoạch tại vị trí mặt đường Quốc
lộ 1A, mặt đường Võ ị Sáu
rộng 33 m và mặt đường Hồ
Tùng Mậu rộng 13 m, tạo dựng
mô hình kinh doanh đa loại hình
như cafe, nhà hàng, siêu thị
mini…

80 căn Nhà phố Shophouse
được xây dựng 4 tầng và 1 tầng
lửng. Lần đầu tiên tại Lạng Sơn,
lối thiết kế tầng lửng độc đáo này
được áp dụng, vừa tạo nét độc lạ,
đồng thời cũng gia tăng diện tích
sử dụng phù hợp với đa dạng loại
hình kinh doanh. 

Nhà phố thương mại
Shophouse tại Catalan Boulevard
sở hữu 2 giá trị, vừa để ở từ tầng
2 trở lên nhưng vừa có thể kinh
doanh tại tầng 1 và tầng lửng.
iết kế riêng móng, riêng tường
trên diện tích từ 84 m2 đến 147
m2, mặt tiền rộng từ 6 m trở lên,
Shophouse đảm bảo không gian
phục vụ mục đích thương mại,
kinh doanh dịch vụ của gia chủ. 

--------------------
Đại lý phân phối độc quyền:
Sàn bất động sản Tân Long
Hotline: 098.948.8668
Website: catalanboulevard.vn  

Vị trí dự án Catalan Boulevard - tâm điểm “vàng” tại thành phố Lạng Sơn

Là sản phẩm hiếm hoi ra mắt tại thị trường bất động sản Lạng Sơn trong năm 2020, sở hữu vị trí “cận
thị - cận lộ” đắt giá, dự án Catalan Boulevard đang thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng và nhà
đầu tư.

Lợi thế tâm điểm vàng trên Quốc lộ 1a -
Catalan Boulevard đón đầu làn sóng 
đầu tư tại thị trường Lạng Sơn 

Có dịp tiếp xúc và tìm hiểu về
thầy Trương Hồ Sơn, Trưởng Khoa
Cơ khí Trường Cao đẳng Nghề Lạng
Sơn, khác với những gì mà tôi
tưởng tượng về thầy giống như một
thợ cơ khí cao to với cơ bắp rắn
chắc, thầy nhỏ người và có nét nhẹ
nhàng, tinh tế hơn nhiều. Điều đặc
biệt nhất liên kết thầy với máy móc
là chút dầu vẫn vương trên đầu
ngón tay. 

Thầy Trương Hồ Sơn sinh năm
1961, tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu
Lũng. Sau khi tốt nghiệp Khoa Chế
tạo máy, Trường Đại học Bách khoa
Hà Nội, thầy công tác tại nhiều đơn
vị, doanh nghiệp và đến năm 2001
thì bén duyên với nghề dạy học tại
Trường Dạy nghề Lạng Sơn, nay là
Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn.

Nói về tâm nguyện trong nghề
và những quan điểm trong công tác
dạy học, thầy Sơn chia sẻ: Tôi luôn
mong mỏi giúp được cho nhiều học
trò người dân tộc có được nghề để
sinh sống, sau đó ở địa phương
đóng góp cho thôn bản, quê hương.

Trong dạy nghề, tôi rất chú trọng
việc đào tạo căn bản, giúp học viên
hiểu rõ nguyên lý vận hành của
từng loại máy móc. Nắm vững căn
bản ấy, các em có thể sửa chữa, bảo
dưỡng nhiều loại máy khác nhau và
có thể cải tiến, sáng tạo thêm nhiều
sản phẩm mới giúp tăng năng suất
lao động …

Những năm gần đây, trường
Cao đẳng Nghề Lạng Sơn ngày

càng lớn mạnh, phát triển. Trong
đó, Khoa Cơ khí luôn là khoa thu
hút được nhiều học viên nhất, với
trên dưới 200 học viên mỗi năm.
Nhiều học viên sau khi ra trường đã
gắn bó với nghề, trở thành thợ cơ
khí lành nghề ở nhiều nhà máy, xí
nghiệp, đơn vị Nhà nước và thậm
chí tự mở cửa hàng, công ty riêng
về sửa chữa máy ...

Trong số học viên của thầy Sơn,

anh Hà Văn Thuận, trú tại xã Thiện
Tân, huyện Hữu Lũng hiện đang là
chủ một xưởng cơ điện tại trung
tâm xã. Anh chia sẻ: Thầy Trương
Hồ Sơn là một người rất đặc biệt.
Không chỉ nắm vững và biết cách
truyền đạt kiến thức về máy móc
cho chúng tôi, thầy còn rất chu đáo,
lo lắng cho từng học trò. Sau khi ra
trường, chúng tôi vẫn thường xuyên
trao đổi, nhờ thầy giúp đỡ trong
công việc và thầy đều nhiệt tình hỗ
trợ. Ngoài ra, thầy còn là người kết
nối học viên các khoá với nhau để
chia sẻ về nghề và giúp đỡ nhau
trong cuộc sống hằng ngày.

Không chỉ chu đáo, nhiệt tình
với học trò, thầy Trương Hồ Sơn còn
được đồng nghiệp và ban lãnh đạo
nhà trường đánh giá cao về tinh
thần đổi mới, sáng tạo. Ông Lê
Quang Hồng, Hiệu trưởng Trường
Cao đẳng Nghề Lạng Sơn cho biết:
Tuy đã cao tuổi nhưng thầy Trương
Hồ Sơn luôn chịu khó tìm tòi, cập
nhật những công nghệ, thiết bị,
phần mềm mới để ứng dụng trong
giảng dạy. Đồng thời, thầy rất tích
cực nghiên cứu khoa học, có nhiều
sáng kiến hữu ích được hội đồng
khoa học các cấp công nhận như:

máy làm cỏ lúa dùng điện ắc-quy;
máy kiểm tra nhanh bơm cao áp
của các máy diezen cỡ nhỏ ... Bên
cạnh đó, thầy có lối sống giản dị,
quan hệ tốt với đồng chí, đồng
nghiệp, tận tình giúp đỡ học sinh
trong học tập và cuộc sống, tạo uy
tín cao cho Khoa Cơ khí nói riêng và
nhà trường nói chung.

Ngoài công tác giảng dạy chính
quy, thầy Trương Hồ Sơn còn tham
gia vào công tác đào tạo nghề cho
lao động nông thôn. Trong giai
đoạn 2011 - 2020, thầy đã trực tiếp
đến các vùng nông thôn, vùng sâu
vùng xa trên toàn tỉnh, đứng lớp,
cầm tay chỉ việc và truyền nghề cho
hơn 350 học viên. Đến nay, gần
80% số học viên này đã theo và sinh
sống bằng nghề cơ khí, góp phần
rất lớn vào hoạt động sản xuất tại
nhiều địa phương. 

Với những nỗ lực và kết quả đó,
thầy Trương Hồ Sơn vinh dự  được
nhận bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Đề án đào tạo nghề
cho lao động nông thôn thôn giai
đoạn 2011 - 2020.

ĐẶNG DŨNG

Tiếp theo trang 1

Người thầy... 

Thầy Trương Hồ Sơn trong một giờ thực hành tại Khoa Cơ khí, 
Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn 
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Việt Nam tiếp tục tăng hạng
trong Chỉ số quyền lực châu Á
năm 2020

Ngày 19/10/2020, Viện Lowy - viện nghiên
cứu chính sách đối ngoại hàng đầu của Aus-
tralia - công bố Chỉ số quyền lực tại châu Á
(Asia Power Index) năm 2020, theo đó Việt
Nam xếp thứ 12 trong tổng số 26 quốc gia và
vùng lãnh thổ được đánh giá, tăng 1 bậc so
với năm ngoái. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, vị
trí của Việt Nam được cải thiện trong bảng
xếp hạng này. Trong năm 2019, thứ hạng của
Việt Nam cũng tăng thêm 1 bậc, chủ yếu nhờ
thành tích trong lĩnh vực kinh tế và phát triển
nguồn lực.

Kinh tế Trung Quốc phục hồi
nhanh trong quý 3 nhờ nới lỏng
hạn chế

Tổng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc
(NBS) ngày 19/10/2020 cho biết, Tổng sản
phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng
trưởng 0,7% trong 3 quý đầu năm nay so với
cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong quý 3, mức
tăng này là 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái và
2,7% so với quý trước.

Kết quả trên đạt được trong bối cảnh các
biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp
cấp Covid-19 đang dần được nới lỏng. Mọi
người đã bắt đầu trở lại làm việc, sản xuất, đi
du lịch và tiêu dùng.

Iran tăng cường xuất khẩu vũ khí
sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran
Saeed Khatibzadeh khẳng định, Iran có khả
năng tự sản xuất đảm bảo được 90% nhu cầu
quốc phòng trong nước mà không phải phụ
thuộc vào nước ngoài, do đó việc tăng cường
xuất khẩu vũ khí sẽ được đẩy mạnh. Cùng đó,
phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Bộ
trưởng Quốc phòng Iran, ông Amir Hatami
cho biết, ngay sau khi lệnh cấm vận được dỡ
bỏ (từ ngày 18/10/2020), Chính quyền Iran đã
tổ chức một loạt các cuộc đàm phán với
nhiều quốc gia để thảo luận về vấn đề mua
bán vũ khí. Tuy nhiên, Iran sẽ chỉ cung cấp vũ
khí cho những quốc gia sử dụng chúng với
mục đích “tự vệ một cách chính đáng”.

hàn Quốc tăng cường mua sắm
thiết bị bay không người lái hiện
đại

Theo Yonhap, Cơ quan Quản lý Chương
trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA)
ngày 19/10/2020 cho biết có kế hoạch mua
hàng chục loại khí tài quân sự hiện đại như
phương tiện bay không người lái (UAV) “cảm
tử” và UAV tấn công để chuẩn bị tốt hơn cho
các cuộc chiến tranh trong tương lai. Ngày
19/10, DAPA đã đưa ra một thông báo đấu
thầu và sẽ chọn ra các công ty trong năm nay
để chuyển giao những khí tài trên cho quân
đội trong nửa đầu năm 2021.

TS (TỔNG HỢP)

Thủ tướng quyết định
xuất cấp 4.000 tấn gạo
hỗ trợ Nhân dân miền
Trung

Thủ tướng Chính phủ vừa có
Quyết định giao Bộ Tài chính xuất
4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ
quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình
1.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn,
Thừa Thiên Huế 1.000 tấn, Quảng
Nam 1.000 tấn để hỗ trợ cứu đói
cho Nhân dân vùng bị thiên tai,
mưa lũ. Thủ tướng giao UBND các
tỉnh này tiếp nhận và sử dụng số
gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp
thời, đúng đối tượng, định mức

theo quy định; tuyệt đối không để
người dân thiếu đói, thiếu nước
uống, không có chỗ ở. 

Rào Trăng 3: Ước tính sạt
lở hơn 30.000 m3 đất đá,
sâu từ 5 đến 7 m

Kết quả khảo sát hiện trường
tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3
cho thấy, khối lượng đất đá sạt lở
tại đây ước tính trên 30.000 m3,
với độ sâu từ 5 đến 7 m và có rất
nhiều tảng đá lớn. Hiện tại trên
tuyến đường 71 từ Thủy điện Rào
Trăng 4 lên Thủy điện Rào Trăng 3
có nhiều ngầm lớn và đá lớn án
ngữ nên hiện có 10 xe múc, xe ủi

sẵn sàng triển khai nhiệm vụ mở
đường khi điều kiện thời tiết
thuận lợi. Bên trong Thủy điện Rào
Trăng 3 hiện có các máy ủi, máy
xúc, lực lượng cứu hộ đang cố
gắng sử dụng phương tiện tại chỗ
để đào bới, tìm kiếm nạn nhân
mất tích.

Các cấp hội phụ nữ cả
nước huy động được gần
6 tỷ đồng ủng hộ đồng
bào miền Trung

Theo số liệu của Ban chỉ đạo
Trung ương phòng chống thiên
tai, hiện đã có ít nhất 60 người

chết. Nhiều tuyến đường bị sạt lở,
hư hỏng; hơn 110.000 nhà bị sập
đổ, hư hỏng; hơn 200 nghìn héc ta
hoa màu bị ngập và vùi lập, hơn
460 nghìn con gia súc, gia cầm bị
chết, cuốn trôi.

Trong những ngày gần đây,
các cấp hội phụ nữ cả nước đã huy
động quà, nhu yếu phẩm thiết
yếu, tiền mặt... có giá trị tương ứng
gần 6 tỷ đồng để ủng hộ đồng
bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi
lũ lụt, thiên tai. 

hơn 300.000 học sinh hà
Tĩnh nghỉ học tránh lũ

Trước tình hình mưa lớn kéo

dài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Hà Tĩnh quyết định cho hơn
300.000 học sinh tại 667 trường từ
bậc mầm non đến THPT ở 13
huyện, thị xã nghỉ học từ sáng
19/1/2020. Việc đi học trở lại của
học sinh sẽ được các trường căn
cứ vào tình hình thực tế mưa lũ ở
các địa bàn để đưa ra quyết định.
Sở cũng yêu cầu các trường học
trong thời gian nghỉ thì kịp thời
triển khai các phương án phòng
chống bão lũ; dựa vào thực tế của
mình, tạo điều kiện cho người dân
ở các vùng ngập lụt đến tránh trú
đảm bảo an toàn.

TS (TỔNG HỢP)

Phát biểu trước báo giới,
Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc chúc mừng

ông Suga Yoshihide giữ cương
vị Thủ tướng Nhật Bản và
hoan nghênh Thủ tướng Suga
Yoshihide đã chọn Việt Nam là
nước đầu tiên đến thăm, thể
hiện mối quan hệ tốt đẹp
truyền thống Việt Nam – Nhật
Bản.

ông báo một số nội
dung của cuộc hội đàm, ủ
tướng cho biết, hai bên nhất trí
tăng cường tin cậy chính trị
thông qua duy trì thường
xuyên các chuyến thăm, tiếp
xúc, các cơ chế đối thoại các
cấp, đặc biệt là cấp cao, tăng
cường hợp tác thực chất, đi
vào chiều sâu hiệu quả trên tất
cả các lĩnh vực, bao gồm cả
quốc phòng, an ninh, phòng
chống Covid-19, đặc biệt là về
kinh tế.

Tiếp tục tăng cường hợp
tác chặt chẽ trong phòng
chống Covid-19, tạo mọi điều
kiện thuận lợi đẩy mạnh khôi
phục các hoạt động hợp tác
giữa hai nước. Hai bên đã thỏa
thuận về việc áp dụng quy
chế đi lại ưu tiên, nhất trí sớm
khôi phục đường bay thương
mại, thúc đẩy sớm mở cửa thị
trường cho quả nhãn tươi của
Việt Nam và quả quýt Unshu
Nhật Bản. Hai bên thống nhất
tăng cường hợp tác tại các diễn
đàn quốc tế đa phương. Trên
cương vị Chủ tịch ASEAN
2020 và Ủy viên không thường
trực Hội đồng Bảo an Liên
Hợp Quốc năm 2020 - 2021,
Việt Nam hoan nghênh Nhật
Bản - một cường quốc hàng
đầu trên toàn cầu tiếp tục phát
huy vai trò, đóng góp tích cực

vào hòa bình, ổn định, phồn
vinh của khu vực và thế giới.

ủ tướng đánh giá cao
cam kết mạnh mẽ của ngài
ủ tướng Suga về tăng cường
hợp tác trong khuôn khổ
ASEAN - Mekong, Liên Hợp
Quốc, về sự phối hợp hỗ trợ
hiệu quả để Việt Nam tổ chức
thành công các Hội nghị cấp
cao ASEAN tháng 11/2020,
thực thi hiệu quả các cơ chế
liên kết kinh tế như CPTPP và
trong tương lai là RCEP; bày tỏ
cảm ơn ủ tướng Suga đã
mời ủ tướng dự Hội nghị
cấp cao Mekong - Nhật Bản
2020.

Hai bên tái khẳng định tầm
quan trọng bảo đảm hòa bình,
an ninh, an toàn, tự do hàng
hải và hàng không tại Biển
Đông, thúc đẩy giải quyết
tranh chấp bằng biện pháp
hòa bình, không sử dụng vũ
lực hoặc đe dọa sử dụng vũ
lực, nghiêm túc tuân thủ luật
pháp quốc tế, nhất là Công
ước Liên Hợp Quốc về Luật
Biển 1982 (UNCLOS 1982). 

Về phần mình, ủ tướng
Nhật Bản Suga Yoshihide bày
tỏ vui mừng được đến thăm
Việt Nam, “là nước công du
đầu tiên sau khi tôi nhậm chức
ủ tướng Nhật Bản”. Năm
nay, Việt Nam là Chủ tịch
ASEAN, Việt Nam là đối tác
quan trọng của Nhật Bản và
đóng vai trò trọng yếu khi
Nhật Bản tiến hành chiến lược

Ấn Độ Dương - ái Bình
Dương tự do và rộng mở.
Nhật Bản là một quốc gia Ấn
Độ Dương - ái Bình
Dương, Nhật Bản sẽ tiếp tục
góp phần cho hòa bình và
thịnh vượng ở khu vực. “Tôi
chọn Việt Nam vì Việt Nam là
một địa điểm thích hợp nhất
để tôi gửi thông điệp này lần
đầu tiên ra thế giới”, ủ tướng
Suga nói. 

Về hợp tác hướng tới phục
hồi từ dịch Covid-19, Nhật
Bản và Việt Nam sẽ thúc đẩy
thực hiện đa dạng hóa chuỗi
cung ứng, vừa tận dụng tối đa
trang thiết bị y tế mà Chính
phủ Nhật Bản hỗ trợ với tổng
số tiền là 4 tỷ yen. Hai nước sẽ
phối hợp để có thể bước trên
con đường phục hồi từ dịch
Covid-19. Nhật Bản sẽ hỗ trợ
người Việt Nam sinh sống tại
Nhật Bản đang gặp khó khăn
do đại dịch gồm thực tập sinh,
lưu học sinh và những người
gặp khó khăn chưa thể về
nước.

Về hợp tác để giải quyết các
vấn đề khu vực, hai bên nhất
trí sẽ thắt chặt hợp tác trước
những thách thức trong khu
vực bao gồm cả vấn đề Biển
Đông và bán đảo Triều Tiên.
Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế
cũng có bước phát triển. Ngày
19/10/2020, hai bên đã trao
đổi 12 văn kiện hợp tác trên
nhiều lĩnh vực. Về lĩnh vực
nông nghiệp, ủ tướng Suga

cho biết, sẽ hợp tác để sớm
thực hiện việc xuất khẩu quả
quýt Unshu của Nhật Bản cho
Việt Nam, đơn giản hóa cơ chế
giám sát kiểm tra, mở cửa cho
quả nhãn Việt Nam xuất khẩu
cho Nhật Bản.

Nhật Bản mong muốn
thúc đẩy sự đi lại giữa hai
nước. Hai bên đã nhất trí
Chính phủ hai nước tiếp tục
nỗ lực giải quyết các vấn đề mà
thực tập sinh Việt Nam đang
đối mặt. “Năm sau, Hội nghị
cấp cao Mekong - Nhật Bản
dự kiến sẽ được tổ chức tại
Nhật Bản, chúng tôi mong
được đón ngài ủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật
Bản”, ủ tướng Suga nói. “Tôi
xin cam kết nắm chặt tay với
ngài ủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, tiếp tục phát triển mối
quan hệ hai nước, đóng góp
cho hòa bình, thịnh vượng ở
khu vực”.

ủ tướng Suga cho biết,
Do ảnh hưởng của bão lũ tại
miền Trung Việt Nam, Nhật
Bản quyết định cung cấp vật tư
hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam
nhằm giảm thiểu thiệt hại do
mưa lớn gây ra ở miền Trung
Việt Nam. “Nhật Bản là đất
nước có nhiều kinh nghiệm về
phòng chống thiên tai nên
chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ
kiến thức và kinh nghiệm về
phòng chống thiên tai tới Việt
Nam”.

eo BaOCHINHPHU.VN

Thủ tướng Nhật Bản: Việt Nam đóng vai trò 
trọng yếu và là địa điểm thích hợp nhất

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gặp gỡ báo chí   

Sáng 19/10/2020,
ngay sau khi kết thúc
hội đàm và chứng
kiến hai bên trao đổi
các văn kiện hợp tác,
Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc và Thủ
tướng Nhật Bản
Suga Yoshihide đã có
cuộc gặp gỡ báo chí.


