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Khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XiV
Sáng 20/10/2020, tại hội trường

Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới
sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã
khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc
hội khóa XIV. 

Dự phiên khai mạc tại hội trường
Diên Hồng có: Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng; ủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Trần anh Mẫn; các
đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp
cao của Đảng và Nhà nước; các đại biểu
trong Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ
chức quốc tế tại Hà Nội. Các đoàn đại
biểu Quốc hội (ĐBQH) tham dự họp

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Lạng SơnXem tiếp trang 2

Sáng 20/10/2020, tại thành phố Lạng
Sơn, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ

Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ
chức hội nghị triển khai Luật anh
niên. 

Dự hội nghị về phía Trung ương có
đồng chí Trần Anh Tuấn, ứ trưởng
Bộ Nội vụ; về phía tỉnh có đồng chí
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND

Xem tiếp trang 2

Đại biểu 33 tỉnh,
thành phố tham gia
hội nghị triển khai
luật thanh niên 
năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư ủng
hộ các tỉnh miền trung khắc
phục hậu quả thiên tai 

lãnh đạo ubnD tỉnh 
làm việc với Sở tài
nguyên và môi trường,
ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng tỉnh
Ngày 20/10/2020, đoàn công tác của

tỉnh do đồng chí Lương Trọng
Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm
trưởng đoàn làm việc với Sở Tài nguyên
và Môi trường và Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh về tình hình thực
hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, triển
khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Xem tiếp trang 2

lan tỏa phong trào học tập
suốt đời trong thời đại số

Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng hội khuyến học các huyện về thành tích trong thực hiện đẩy mạnh  phong trào mô hình học tập 
giai đoạn 2016 - 2020

Xem trang 5

Xem trang 3

Câu lạC bộ Hiến máu tìnH nguyện 
Huyện CHi lăng

Nơi chia sẻ yêu thương
Xem trang 5

Thành phố Lạng Sơn

Đi đầu trong cải cách 
hành chính

Xem trang 6

Ngày 20/10/2020, tại Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tỉnh, Sở Kế hoạch và

Đầu tư đến ủng hộ các tỉnh miền Trung
khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

eo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư ủng
hộ 20 triệu đồng nhằm góp phần chia sẻ
với những mất mát của đồng bào, cán
bộ, chiến sỹ ở các tỉnh miền Trung trong
đợt lũ lụt vừa qua. Số tiền này do lãnh
đạo, cán bộ, viên chức, người lao động
của đơn vị ủng hộ, mỗi người 2 ngày
lương.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng
định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ có
trách nhiệm chuyển sự hỗ trợ đến các
tỉnh miền Trung bị lũ lụt một cách
nhanh nhất và đảm bảo công khai, minh
bạch. 

HOÀNG HUẤN



trực tuyến từ các điểm cầu tại các
tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn
có các đồng chí: Hồ Tiến iệu,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh; Dương Xuân Hòa,
Phó Trưởng đoàn phụ trách
Đoàn ĐBQH tỉnh; ường trực
HĐND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban
MTTQ tỉnh, các ĐBQH tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn ị
Kim Ngân cho biết: Kỳ họp thứ
10, Quốc hội khóa XIV diễn ra
trong bối cảnh tình hình thế
giới, trong nước có nhiều diễn
biến phức tạp, khó dự báo. Đại
dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát
mạnh trên phạm vi toàn cầu,
kinh tế thế giới suy thoái, cùng
những khó khăn do thiên tai,
dịch bệnh trong nước đã tác
động bất lợi đến việc thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của nước ta. Với sự lãnh đạo
đúng đắn, kịp thời của Đảng, sự
đồng hành của Quốc hội, sự chỉ
đạo, điều hành quyết liệt, linh
hoạt của Chính phủ, sự quyết
tâm, đồng lòng, hợp lực của cả
hệ thống chính trị, các cấp,

ngành, cộng đồng doanh nghiệp
và Nhân dân, cả nước đã thực
hiện đồng bộ, hiệu quả các mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để sớm
kiểm soát dịch bệnh, tạo điều
kiện thuận lợi cho phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
ị Kim Ngân và các ĐBQH
chia sẻ trước những đau thương,
mất mát to lớn của Nhân dân
vùng lũ và xin gửi lời thăm hỏi
ân cần đến đồng bào, chiến sĩ
vùng bị nạn, cùng lời chia buồn
sâu sắc đến các gia đình cán bộ,
chiến sĩ hy sinh và người dân bị
tử nạn. 

Quốc hội yêu cầu Chính phủ
và chính quyền các cấp tiếp tục
nêu cao tinh thần cảnh giác với
những diễn biến cực đoan của
thời tiết, có các giải pháp tích
cực, hiệu quả để sớm khắc phục
hậu quả của mưa lũ; đồng thời
kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả
nước, kiều bào ta ở nước ngoài
hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục
phát huy truyền thống đoàn kết,
tinh thần “tương thân, tương ái”,
“thương người như thể thương
thân” hết lòng quan tâm, động
viên, chia sẻ, ủng hộ vật chất và

tinh thần giúp Nhân dân các địa
phương bị thiệt hại sớm vượt
qua khó khăn, ổn định đời sống
và sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
ị Kim Ngân nêu rõ: Tiếp nối
thành công của Kỳ họp thứ 9, Kỳ
họp thứ 10 tiếp tục được tiến
hành thành 2 đợt, đợt 1 họp trực
tuyến và đợt 2 họp tập trung.
Đây là kỳ họp gần cuối của
nhiệm kỳ, là dịp để Quốc hội
nhìn nhận lại những vấn đề mà
Quốc hội đã khẳng định với cử
tri trong thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của mình.

Để kỳ họp đạt kết quả tốt
nhất, thay mặt Ủy ban ường
vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
đề nghị các vị ĐBQH tiếp tục
phát huy tinh thần nêu trên,
dành toàn bộ thời gian nghiên
cứu, thảo luận, đóng góp nhiều
ý kiến tâm huyết, trách nhiệm
góp phần vào thành công của kỳ
họp này.

Ngay sau phát biểu khai mạc
kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội,
dưới sự điều hành của Phó Chủ
tịch ường trực Quốc hội Tòng
ị Phóng, Quốc hội nghe ủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc trình bày báo cáo kết quả

thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020 và 5
năm 2016 - 2020, dự kiến kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021, mục tiêu chủ yếu và
một số nhiệm vụ, giải pháp phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2021 - 2025; Chủ nhiệm Ủy ban
Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng
anh trình bày báo cáo thẩm
tra kết quả thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm
2020 và 5 năm 2016 - 2020, dự
kiến kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội năm 2021, mục tiêu chủ
yếu và một số nhiệm vụ, giải
pháp phát triển kinh tế - xã hội
giai đoạn 2021 - 2025; Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Trần anh Mẫn
trình bày báo cáo tổng hợp ý
kiến, kiến nghị của cử tri và
Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10,
Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy
ban ường vụ Quốc hội,
Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy
ban ường vụ Quốc
hội Dương anh Bình trình
bày báo cáo kết quả giám sát việc
giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội
khóa XIV.

THANH HUYỀN

tỉnh; đại diện Liên Hợp quốc có
bà Naomi Kitahara, Trưởng đại
diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc
tại Việt Nam cùng đại diện
UBND 33 tỉnh, thành miền Bắc
và miền Trung. 

Phát biểu tại hội nghị, ứ
trưởng Trần Anh Tuấn khẳng
định: Luật anh niên có ý
nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc
trong điều kiện mới; đảm bảo
tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa
vụ, lợi ích hợp pháp của thanh
niên; xây dựng thanh niên Việt
Nam phát triển toàn diện, giàu

lòng yêu nước, có đạo đức, ý
thức công dân, sống có lý tưởng;
hình thành nguồn nhân lực trẻ
có chất lượng cao đáp ứng yêu
cầu thời kỳ phát triển và hội
nhập quốc tế… 

ứ trưởng mong muốn, qua
hội nghị, các ban, ngành, địa
phương nắm được nội dung,
chính sách đối với thanh niên
quy định trong luật, hiểu rõ định
hướng và trách nhiệm để đưa
Luật anh niên vào cuộc sống. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lạng Sơn chỉ ra một số hạn chế
trong việc triển khai Luật anh

niên năm 2005. Với Luật anh
niên 2020, thời gian tới, UBND
tỉnh sẽ tổ chức thực hiện bằng
những việc làm cụ thể được thảo
luận trong hội nghị tổng kết
Chiến lược phát triển thanh niên
giai đoạn 2012 – 2020 và Đề án
500 trí thức trẻ tình nguyện diễn
ra trong ngày 21/10/2020. 

Tại hội nghị, các đại biểu
được phổ biến Luật anh niên
năm 2020; một số điểm mới của
Luật anh niên năm 2020 so
với Luật anh niên năm 2005;
một số nội dung cần triển khai
thực hiện và trách nhiệm của các
bộ, ngành, địa phương trong việc

triển khai, thi hành Luật anh
niên. Cùng đó, các đại biểu
cũng tiến hành thảo luận nhóm
xây dựng kế hoạch triển khai
Luật anh niên tại các địa
phương.  

Luật anh niên năm 2020
gồm 7 chương, 41 điều, trong
đó, có nhiều điểm mới so với
Luật anh niên năm 2005 như:
không quy định quyền và nghĩa
vụ của thanh niên; luật hóa các
quy định của Đảng về áng
thanh niên, đối thoại với thanh
niên; có chính sách cụ thể đối
với từng đối tượng thanh niên…

HOÀNG VƯƠNG
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Khai mạc...
Tiếp theo trang 1

Câu lạC bộ tHắp Sáng 
niềm tin:
Ủng hộ 1.000 bánh
chưng cho người dân 
tỉnh Quảng bình bị
thiệt hại do lũ lụt

Ngày 19/10, Câu lạc bộ (CLB)
Thắp sáng niềm tin tổ chức

gói bánh chưng ủng hộ người
dân tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại
do lũ lụt.

Thông qua mạng xã hội
Facekbook, CLB Thắp sáng niềm
tin đã phát động kêu gọi, vận
động các tổ chức, cá nhân, nhà
hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm,
tiền mặt. Qua đó, chỉ trong 2
ngày phát động, CLB Thắp sáng
niềm tin đã nhận được nhiều sự
quan tâm, ủng hộ từ các tổ chức,
cá nhân và nhà hảo tâm ở trong
và ngoài tỉnh. Chỉ trong ngày
19/10, các thành viên CLB, nhà
hảo tâm đã tự tay gói được 1.000
chiếc bánh chưng ủng hộ người
dân tỉnh Quảng Bình với trị giá
trên 10 triệu đồng.

Dự kiến chương trình sẽ tổ
chức từ ngày 19 đến  ngày 22/10,
trong đó, mỗi ngày CLB phấn đấu
gói 1.000 bánh chưng. Đồng thời,
các tổ chức, nhà hảo tâm cũng
ủng hộ lương khô và tiền mặt;
thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh
và nhà chùa Văn Điển (Hà Nội) sẽ
trực tiếp trao tặng đến người dân
tỉnh Quảng Bình.

HẢI ĐĂNG

Tiếp theo trang 1

Đại biểu...

lãnh đạo...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo
các đơn vị đã báo cáo với đoàn
công tác kết quả tình hình thực
hiện nhiệm vụ 9 tháng năm
2020.

eo đó, Sở Tài nguyên và
Môi trường được tỉnh giao 159
nhiệm vụ, đã giải quyết 144
nhiệm vụ, tiếp tục giải quyết 15
nhiệm vụ trong hạn; tiếp nhận
379 hồ sơ qua Trung tâm Phục
vụ hành chính công của tỉnh, sở
giải quyết đúng hạn và trước hạn
340 hồ sơ, 39 hồ sơ đang được
tiếp tục giải quyết. 

Văn phòng Đăng ký đất đai
tiếp nhận gần 27.000 hồ sơ, đã
giải quyết hơn 25.000 hồ sơ và
đang tiếp tục giải quyết hơn
1.000 hồ sơ. Về lĩnh vực đất đai,
sở đã  hoàn thành và trình
UBND tỉnh ban hành báo cáo
công tác kiểm kê đất đai, lập bản
đồ hiện trạng sử dụng đất năm
2019; cấp hơn 13.000 giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,… 9
nhiệm vụ trọng tâm của sở được
UBND tỉnh giao được triển khai
tích cực và có hiệu quả, dự kiến
sẽ hoàn thành trong năm 2020.

Đối với Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh, trong năm
2020, ban được UBND tỉnh giao
quản lý 46 dự án với kế hoạch
vốn giao hơn 700 tỷ đồng. Ngoài
ra, ban còn nhận ủy thác quản lý
9 dự án của các chủ đầu tư khác,
tư vấn giám sát 2 dự án và thực
hiện nhiệm vụ của cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền đối với dự
án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.
Hiện khối lượng giải ngân các
nguồn vốn đạt trên 70% kế
hoạch.

Về tình hình thực hiện 6
nhiệm vụ trọng tâm năm 2020,
tính đến giữa tháng 10/2020, ban
đã cơ bản hoàn thành 4 nhiệm
vụ, 1 nhiệm vụ hoàn thành tốt và
1 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Đối với tình hình thực hiện
các dự án trọng điểm của tỉnh,
hiện Ban đang tập trung đẩy
nhanh tiến độ: dự án cải tạo
nâng cấp quốc lộ 4B đoạn km 3
đến km 18 và dự án hạ tầng cơ
bản phát triển bền vững các tỉnh
Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng,
Bắc Kạn, Lạng Sơn. 

Phát biểu kết luận buổi làm
việc, đồng chí Phó Chủ tịch

UBND tỉnh ghi nhận kết quả đạt
được của hai đơn vị. Đồng thời
chỉ ra một số nội dung các đơn
vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo triển khai trong thời gian
tới.

eo đó, Sở Tài nguyên và
Môi trường cần đẩy nhanh tiến
độ công tác hướng dẫn, đôn đốc,
xây dựng, lập, thẩm định trình
UBND tỉnh phê duyệt phương
án sử dụng đất có nguồn gốc từ
các nông, lâm trường của một
số huyện trên địa bàn; khẩn
trương triển khai thực hiện lập
kế hoạch sử dụng đất 5 năm
(2021 - 2025) cấp tỉnh; hướng
dẫn các huyện, thành phố lập
quy hoạch sử dụng đất đến năm
2030 và kế hoạch sử dụng đất
năm 2021 theo quy định. Đồng
thời, đẩy mạnh phối hợp với
UBND các huyện, thành phố rà
soát, thẩm định, xác định tên dự
án sử dụng đất để đưa vào quy
hoạch kế hoạch sử dụng đất
đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với
thực tiễn; chủ động rà soát, đôn
đốc, đẩy nhanh thực hiện
nhiệm vụ được UBND tỉnh giao
đảm bảo xử lý đúng hạn, trọng

tâm là rà soát thực hiện nhiệm
vụ, mục tiêu năm 2020, đề xuất
các nhiệm vụ trọng tâm năm
2021.

Đối với Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh, đồng chí
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu
cầu ban tiếp tục tập trung thực
hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm
đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Trước mắt, ban tập trung chỉ
đạo Công ty Cổ phần BOT Bắc
Giang - Lạng Sơn khẩn trương
thực hiện thu phí tự động không
dừng tuyến cao tốc Bắc Giang-
Lạng Sơn thuộc dự án thành
phần 1 đoạn thành phố Bắc
Giang - Chi Lăng. Cùng đó, đẩy
nhanh tiến độ các dự án trọng
điểm; thực hiện tốt công tác
chuẩn bị dự án thuộc kế hoạch
năm 2021 và kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 -
2025. Đồng thời, ban cần chú
trọng nghiên cứu ứng dụng
khoa học công nghệ vào quản lý
dự án, quản lý chất lượng công
trình nhằm nâng cao hiệu quả
đầu tư công trình sử dụng
nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tiếp theo trang 1

Ban Tổ chức Lễ tang và gia
đình đồng chí Hoàng Văn
Tuần, cán bộ lão thành cách
mạng huyện Văn Lãng, xin
chân thành cảm ơn: 

-Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Lạng Sơn; 

- Huyện ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện Văn Lãng;

- Đảng ủy, HĐND, UBND,
Ủy ban MTTQ xã Hội Hoan;

- Chi bộ, Ban công tác Mặt
trận, Hội hiếu thôn Bình Dân,
xã Hội Hoan các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể và thông gia
nội ngoại, họ hàng thân thích,
bà con hàng xóm, bạn bè thân
hữu gần xa đã đến viếng, chia
buồn, dự lễ truy điệu và tiễn
đưa đồng chí Hoàng Văn Tuần,
cán bộ lão thành cách mạng
huyện Văn Lãng về nơi an nghỉ
cuối cùng tại nghĩa trang gia
đình, thôn Bình Dân, xã hội
Hoan, huyện Văn Lãng.

Trong lúc tang gia bối rối,
có điều gì sơ suất xin được
lượng thứ.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

lỜi CẢm Ơn

Các thành viên CLB Thắp sáng niềm
tin, nhà hảo tâm gói bánh chưng
ủng hộ người dân tỉnh Quảng Bình
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Những năm qua, Hợp tác xã
(HTX) Tiến Đạt, khu Nhà thờ,
thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc
Bình đã khắc phục khó khăn,
nỗ lực thực hiện tốt việc thu
gom, vận chuyển xử lý rác thải,
góp phần giữ gìn môi trường
xanh, sạch, đẹp trên địa bàn
huyện.

HTX Tiến Đạt được thành
lập từ năm 2002, với
ngành nghề chính là

dịch vụ vệ sinh môi trường, thu
gom, vận chuyển và xử lý rác thải
trên địa bàn huyện Lộc Bình. Khi
mới thành lập, HTX chỉ có 11
thành viên và người lao động,
vốn điều lệ 250 triệu đồng; dụng
cụ lao động thô sơ, địa bàn hoạt
động chỉ ở thị trấn Lộc Bình.
Hằng năm, khối lượng rác mà
HTX thu gom được rất ít, chỉ đạt
600 m3/năm, thu nhập của
thành viên và người lao động đạt
600.000 đồng - 800.000
đồng/tháng. 

Bà Lưu úy Hằng, Chủ tịch
Hội đồng quản trị kiêm Giám
đốc HTX cho biết: Để nâng cao
hiệu quả hoạt động, HTX đã đưa
ra những phương án sản xuất
kinh doanh phù hợp, hiệu quả,
đầu tư máy móc, phương tiện
hiện đại, đáp ứng được nhu cầu
ngày càng phát triển của xã hội.
eo đó, từ năm 2007, HTX đã
chuyển đổi công tác thu gom,
vận chuyển rác từ xe đẩy bằng tay

sang xe điện. Hiện HTX đã trang
bị 6 ô tô tải chuyên dùng, 7 xe
điện gom rác, 75 xe gom các loại
và bố trí hơn 2.000 thùng rác các
loại tại các tuyến đường. Ngoài
ra, HTX còn có bãi xử lý rác thải
riêng và đầu tư 2 máy xúc đào
bánh xích để chôn lấp rác. Từ
cuối năm 2018, HTX Tiến Đạt đã
mở rộng địa bàn thu gom rác ra
một số xã, thị trấn như: thị trấn
Na Dương, các xã: Hữu Khánh,
Khánh Xuân, Đông Quan, Tú
Đoạn...

Cùng đó, để thực hiện việc

thu gom rác đúng quy định, đảm
bảo vệ sinh môi trường, HTX
phối hợp với chính quyền các xã
mà HTX thực hiện thu gom rác
đẩy mạnh tuyên truyền người
dân nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường. 

Bà Hoàng ị Dung, công
nhân thu gom rác của HTX Tiến
Đạt cho biết: Tôi làm công việc
này đã được hơn 10 năm, dù là
thời tiết nào, chúng tôi vẫn đảm
bảo việc thu gom rác hằng ngày.
Những ngày lễ, lượng rác thải ra
nhiều, chúng tôi bố trí và chủ

động đi làm trước giờ để thu gom
rác thải cho người dân, góp phần
giữ cho môi trường luôn sạch,
đẹp.

Đến nay, sau hơn 18 năm
hoạt động, HTX Tiến Đạt đã
nâng tổng số vốn điều lệ lên 15 tỷ
đồng; nâng tổng số thành viên và
người lao động từ 11 người lên
65 người, thu nhập bình quân
của người lao động đạt từ 5,5 đến
6 triệu đồng/người/ tháng. Cùng
đó, HTX đã có nhiều đóng góp
vào công tác bảo vệ môi trường
trên địa bàn huyện, khối lượng
rác thải được HTX thu gom, vận
chuyển và xử lý rác là trên 10.000
tấn rác/năm. Riêng 9 tháng đầu
năm 2020, HTX đã thu gom, vận
chuyển trên 9.400 tấn rác các
loại. 

Ông Hoàng Trung Ngọc, khu
Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình cho
biết: Tôi thấy công nhân của
HTX Tiến Đạt đến thu gom rác
rất đúng giờ, việc thu gom được
thực hiện mỗi ngày nên không
có rác bị tồn đọng. Gia đình tôi
cũng như hàng xóm đều có ý
thức thu gom rác thải, đổ rác
đúng giờ. Nhờ đó, bộ mặt khu
dân cư thay đổi, môi trường trở
nên sạch, đẹp hơn.

Ngoài ra, trong 3 năm trở lại
đây, HTX đã đóng góp trên 600
triệu đồng cho các hoạt động an
sinh xã hội trên địa bàn như: quỹ
vì người nghèo, phòng chống
thiên tai bão lụt, tiếp bước em
đến trường... Cùng đó, HTX
Tiến Đạt nộp ngân sách Nhà
nước hằng năm trên 475 triệu
đồng. Riêng năm 2019, HTX nộp
ngân sách 587 triệu đồng.

Với sự nỗ lực đó, những năm
qua, HTX Tiến Đạt đều được
nhận bằng khen, giấy khen của
các ngành, các cấp. Năm 2019,
HTX Tiến Đạt được ủ tướng
Chính phủ tặng bằng khen vì đã
có thành tích trong công tác
tham mưu chỉ đạo và triển khai
thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TƯ
ngày 18/3/2002 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng về tiếp
tục đổi mới, phát triển và nâng
cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp
phần vào sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
Năm 2020, HTX được UBND
tỉnh vinh danh là doanh nghiệp
tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2020.
Đây là lần thứ hai, HTX được
vinh dự nhận danh hiệu Doanh
nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn.

CẨM HÀ 

Hợp táC Xã tiến Đạt 

góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường

Công nhân HTX Tiến Đạt thu gom rác tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình

Tháng 3/2019, UBND tỉnh
lựa chọn được nhà thầu
thực hiện dự án và đến

quý IV/2019, dự án khu tái định
cư và dân cư Nam Nguyễn Đình
Chiểu chính thức khởi công xây
dựng. Theo đó, dự án có tổng
diện tích thu hồi đất hơn 16 ha
nằm ở khối 3 và khối 9, phường
Đông Kinh, thành phố Lạng
Sơn. Mục tiêu thực hiện dự án là
san lấp mặt bằng, xây dựng hệ
thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ
hiện đại, tạo quỹ đất ở cho
khoảng hơn 3.300 người, góp
phần mở rộng phát triển đô thị
thành phố Lạng Sơn theo tiêu
chuẩn đô thị loại II. Đơn vị trúng
thầu dự án là liên danh Công ty
Cổ phần Xây dựng Thành Sơn
và Công ty Cổ phần Thương mại
Long Thịnh, thành phố Lạng
Sơn. 

Sau một năm triển khai, đến
giữa tháng 10/2020, UBND
thành phố Lạng Sơn đã thực
hiện đo đạc, kiểm đếm được
122/180 gia đình bị ảnh hưởng
và 2 tổ chức. Hội đồng bồi
thường hỗ trợ tái định cư thành
phố Lạng Sơn đã phê duyệt
phương án bồi thường, hỗ trợ
cho 44 gia đình với tổng số tiền
gần 30 tỷ đồng. eo số liệu đến
ngày 19/10/2020, mới có 19 hộ
nhận tiền và bàn giao mặt bằng
với diện tích gần 2 ha, tương

đương 12,5% diện tích toàn dự
án. Tuy nhiên, phần diện tích đã
giải phóng mặt bằng không liền
khoảnh. Điều này dẫn đến việc
triển khai san lấp mặt bằng và thi
công các hạng mục hạ tầng kỹ
thuật để tạo quỹ đất tái định cư
cho người bị thu hồi đất gặp
nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Hậu,
Giám đốc Công ty Cổ phần
ương mại Long ịnh cho
biết: Nhà thầu rất muốn đẩy
nhanh tiến độ thi công xây dựng
để có quỹ đất và bàn giao đất tái
định cư cho các hộ dân nhưng
các thửa đất đã giải phóng mặt

bằng không liền khoảnh, việc tổ
chức thi công gặp nhiều khó
khăn. Hàng chục thiết bị của
đơn vị đã huy động đến công
trường thường xuyên phải nằm
chờ do không có việc làm và thi
công cầm chừng. Công ty đề
nghị UBND thành phố đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng để đơn vị thi công hệ thống
hạ tầng kỹ thuật theo đúng kế
hoạch UBND tỉnh đã đề ra đối
với dự án. 

eo dõi quá trình thực hiện
dự án cho thấy, thành phố đã tập
trung quyết liệt và triển khai
nhiều giải pháp, UBND tỉnh

cũng đã vận dụng hết mức chính
sách về cơ chế bồi thường hỗ trợ
làm sao có lợi nhất cho người
dân nhằm đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng. Trong quá
trình thực hiện, UBND thành
phố đã triển khai các bước theo
đúng trình tự pháp luật, từ tổ
chức họp dân, công khai chế độ,
chính sách, ban hành thông báo
và quyết định thu hồi đất đến
từng hộ dân. 

Do dự án thu hồi diện tích
lớn, số hộ bị ảnh hưởng nhiều,
để tạo điều kiện thuận lợi nhằm
đẩy nhanh tiến độ, UBND thành
phố đã chia thành 2 giai đoạn để

tổ chức thực hiện. Gắn với đó,
thành phố chú trọng tuyên
truyền, vận động, đối thoại với
các hộ dân để nắm bắt tâm tư
nguyện vọng của người bị thu
hồi đất. Chỉ tính riêng trong gần
10 tháng năm 2020, Trung tâm
Phát triển quỹ đất thành phố đã
phối hợp với UBND phường
Đông Kinh tổ chức được 3 cuộc
tuyên truyền đề nghị Nhân dân
không trồng cây trên diện tích
đất nằm trong quy hoạch dự án
và chấp hành quy định về thực
hiện thông báo thu hồi đất. Phối
hợp với các tổ chức đoàn thể  đã
tổ chức đối thoại trực tiếp được
90 cuộc với 90 hộ dân bị ảnh
hưởng... Ngoài ra, UBND thành
phố còn mời đại diện hộ dân
tham gia hội đồng bồi thường
của thành phố để giám sát thực
hiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều
hộ dân chưa đồng thuận ủng hộ
dự án.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ
tịch UBND thành phố Lạng Sơn
cho biết: Chủ trương của tỉnh về
thực hiện dự án là rất rõ, việc lựa
chọn nhà thầu để triển khai cũng
theo đúng quy định của pháp
luật. Hiện còn một số hộ dân
chưa ủng hộ dự án do chưa hiểu,
các cấp ngành của thành phố sẽ
kiên trì vận động, tuyên truyền,
đồng thời củng cố hồ sơ pháp lý
dự án. Nếu các hộ dân vẫn tiếp
tục không hợp tác, UBND thành
phố sẽ quyết định thực hiện
cưỡng chế theo quy định của
pháp luật để đẩy nhanh tiến độ
giải phóng mặt bằng thi công,
tạo quỹ đất tái định cư bố trí cho
các hộ bị ảnh hưởngn

Thi công dự án khu Tái định cư và dân cư nam nguyễn đình chiểu: 

Chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Nhà thầu san ủi mặt bằng dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn 
đối với những diện tích đã giải phóng mặt bằng

CôNg QuâN

Dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu là dự án trọng điểm của tỉnh năm 2020. Theo
kế hoạch của UBND tỉnh, trong năm 2020, dự án phải cơ bản giải phóng xong mặt bằng vào quý III và
hoàn thành san nền đối với diện tích đã có mặt bằng sạch. Tuy nhiên, đến nay, việc triển khai thi công
còn gặp nhiều khó khăn do phần mặt bằng đã giải phóng đạt tỷ lệ thấp và không liền khoảnh.



4 AN NINH - QUỐC PHÒNGThứ Tư, ngày 21/10/2020

Ngày 20/10/2020, Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng (BĐBP)

tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ, hội
viên phụ nữ đang công tác tại
các cơ quan, đơn vị trực thuộc
nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
(LHPN) Việt Nam (20/10/1930 -
20/10/2020) và 10 năm ngày
Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 -
20/10/2020). 

Tại buổi gặp mặt, các đại
biểu đã ôn lại lịch sử hình thành
Hội LHPN Việt Nam cũng như
những đóng góp của phụ nữ
trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Trong thành
tích chung của phụ nữ cả nước,
có một phần đóng góp không
nhỏ của phụ nữ quân đội nói
chung và phụ nữ BĐBP nói
riêng. Thời gian qua, cán bộ, hội
viên, phụ nữ BĐBP tỉnh đã tích
cực thực hiện có hiệu quả các
phong trào thi đua học tập, lao
động sáng tạo, hoàn thành tốt
nhiệm vụ, xây dựng gia đình
hạnh phúc; đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh và lời
dạy của Bác Hồ đối với BĐBP
gắn với cuộc vận động “Phát
huy truyền thống, cống hiến tài
năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”;
“Xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch” giai đoạn 2016 - 2021...

Buổi tọa đàm đã diễn ra
trong không khí vui tươi, đầm
ấm, thể hiện tình cảm, sự quan
tâm của lãnh đạo Bộ Chỉ huy và
cán bộ, chiến sĩ dành cho chị
em phụ nữ trong đơn vị.

ĐÌNH QUANG – VY THƯỢNG

Với phương châm “Đến
từng ngõ, gõ từng nhà,
rà từng đối tượng”, thời

gian qua, Công an Cao Lộc đã
phối hợp với chính quyền địa
phương tổ chức tuyên truyền,
vận động Nhân dân tự giác giao
nộp; tích cực tham gia phát hiện,
tố giác, đấu tranh ngăn chặn các
hoạt động buôn bán, vận
chuyển, sử dụng trái phép các
loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ
hỗ trợ. 

Đại úy Đỗ Đình Tiệp, Phó
Trưởng Công an xã ụy Hùng
cho biết: ời gian qua, đơn vị
tập trung làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động người dân hiểu
tác hại cũng như sự nguy hiểm
trong việc tàng trữ, sử dụng vũ
khí, vật liệu nổ nên nhiều người
đã tự giác giao nộp. Riêng từ
tháng 7/2020 đến nay, công an
xã đã thu hồi 2 súng hơi, 7 khẩu
súng cồn và 13 đao kiếm các
loại, 2 dao phóng tra cán và 1
tuýp sắt nhiều kích điện và công
cụ hỗ trợ khác.    

Cũng như công an xã ụy
Hùng, từ đầu năm 2020 đến nay,
công an các xã, thị trấn, Công an
huyện đã phối hợp tổ chức theo
chuyên đề và lồng ghép được
trên 50 cuộc tuyên truyền, thu
hút hàng nghìn lượt người tham
dự. Đồng thời, Công an huyện,
công an các xã, thị trấn còn vận
động Nhân dân, cán bộ, công
nhân viên, người lao động và
học sinh ký cam kết chấp hành. 

Đại tá Ngô Tiến Dũng,

Trưởng Công an huyện Cao Lộc
cho biết: Đi đôi với tuyên
truyền, từ đầu năm 2020 đến
nay, lực lượng công an trên địa
bàn đã vận động gần 18.600 hộ
dân (đạt 100%); 500 công nhân
thuộc 48 công ty; 209 hộ kinh
doanh; 10.460 học sinh… ký
cam kết không vi phạm các quy
định về quản lý vũ khí, vật liệu
nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, góp
phần nâng cao ý thức chấp hành
của cán bộ và các tầng lớp Nhân
dân trên địa bàn về công tác này. 

Nhờ vậy, việc thu hồi vũ khí,
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên
địa bàn huyện Cao Lộc thời gian
qua đã đạt kết quả tích cực; ý
thức chấp hành pháp luật và các

quy định của Nhà nước về quản
lý, sử dụng, thu hồi vũ khí, vật
liệu nổ, công cụ hỗ của Nhân
dân trợ trên địa bàn được nâng
lên rõ rệt. 

Ông Triệu Sáng Sỉu, xã Công
Sơn cho biết: Gia đình tôi có
khẩu súng kíp do các cụ để lại,
trước đây thường sử dụng vào
việc săn bắn thú rừng. Sau khi
được tuyên truyền, tôi hiểu việc
tàng trữ vũ khí trong nhà là vi
phạm pháp luật và mất an toàn
cho mọi người nên tôi đã tự giác
giao nộp cho Công an xã. 

Nhờ triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp nên công tác thu
hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ
hỗ trợ trên địa bàn huyện Cao

Lộc đã đạt những kết quả tích
cực. Từ đầu năm 2020 đến nay,
toàn huyện đã vận động Nhân
dân giao nộp 16 súng bắn hơi
cồn, khí gas; 12 vũ khí thô sơ
(gồm dao kiếm, côn nhị khúc,
nỏ), 4 lựu đạn chày, 1 lựu đạn
phi; 1 đầu đạn cối 57 mm, 2 đầu
đạn cối 60 mm. Cùng đó, công
an huyện thu hồi 1 khẩu súng
quân dụng, 54 viên đạn súng
quân dụng các loại; 4 bộ kích
điện; 2 hộp tiếp đạn… Trong đó,
số vật liệu nổ đã được Công an
huyện bàn giao cho Ban Chỉ huy
Quân sự huyện bảo quản theo
quy định. 

Hiện tại, qua công tác rà soát,
nắm tình hình của lực lượng
chức năng cho thấy,  trên địa
bàn vẫn còn tồn tại việc tàng trữ,
sử dụng các loại vũ khí, vật liệu
nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân
dân. Do vậy, thời gian tới, Công
an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các
đội nghiệp vụ, công an các xã,
thị trấn tăng cường tuyên
truyền, vận động Nhân dân giao
nộp; đồng thời điều tra, xác
minh, xử lý nghiêm các trường
hợp cố tình vi phạm, góp phần
bảo đảm an ninh trật tự và bảo
vệ cuộc sống bình yên cho Nhân
dânn

Những năm qua, nhận thức rõ
về vị trí, vai trò, tầm quan trọng
của lực lượng dân quân tự vệ
(DQTV), cơ quan quân sự các
cấp huyện Văn Lãng tích cực
tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền trên địa bàn xây dựng
lực lượng DQTV đủ biên chế,
thành phần, binh chủng, đáp
ứng yêu cầu công tác quốc
phòng, quân sự địa phương.

Trung tá Nông Văn Hiếu,
Chính trị viên Ban CHQS
huyện Văn Lãng cho biết:

Nhằm xây dựng lực lượng DQTV
vững mạnh, rộng khắp, hằng
năm, cấp ủy, chính quyền lãnh
đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các
cấp nắm chắc số công dân trong
độ tuổi tham gia DQTV, lựa chọn
những thanh niên có đủ phẩm
chất đạo đức, sức khỏe để kết nạp
vào lực lượng DQTV. Đối với các
xã, thị trấn thực hiện rà soát, bổ
nhiệm, miễn nhiệm, cán bộ quân
sự cơ sở theo thẩm quyền, đảm
bảo số lượng, chất lượng; các xã
biên giới quan tâm bố trí từ 2 cấp
phó quân sự; đội ngũ cán bộ
trung đội, tiểu đội bổ nhiệm theo
tổ chức, biên chế; cán bộ quân sự

cấp thôn, đội cũng được kiện toàn
thường xuyên. 

Năm 2020, cùng với công tác
tuyển chọn, xây dựng lực lượng
DQTV, cơ quan quân sự các cấp
ở Văn Lãng cử cán bộ tham gia
các đợt tập huấn, huấn luyện do
cấp trên tổ chức. Đồng thời, Ban
CHQS huyện đã tổ chức 3 lớp tập
huấn cho 265 cán bộ DQTV là
thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng,
trung đội đội trưởng; tổ chức
huấn luyện chuyên ngành các
binh chủng: Pháo binh, phòng
không, trinh sát, quân y, hóa
học… Điểm nổi bật là cơ quan
quân sự huyện đã tổ chức huấn
luyện, luyện tập khẩu đội súng
máy phòng không 12,7 mm kiêm

nhiệm và trung đội súng máy
phòng không 12,7 mm phục vụ
tham gia hội thao. Kết quả, trung
đội súng máy phòng không 12,7
mm dân quân huyện Văn Lãng
đạt giải nhất hội thao cấp tỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị đã tập
trung huấn luyện, luyện tập thực
hành, giúp cho chiến sĩ DQTV
nắm chắc mọi tính năng kỹ, chiến
thuật của các loại vũ khí, khí tài
được trang bị, biết sử dụng thành
thạo trong hoạt động thực tiễn
khi có tình huống xảy ra. Tổ chức
luyện tập nâng cao trình độ công
tác chỉ huy, biết tổ chức hiệp đồng
chiến đấu đối với khẩu đội, tiểu
đội, trung đội. Trong huấn luyện
bảo đảm an toàn tuyệt đối về

người, vũ khí, trang thiết bị kỹ
thuật và tài sản của Nhân dân. Kết
quả kiểm tra, đánh giá công tác
huấn luyện có 100% đơn vị đạt
khá, giỏi.

Song song với công tác huấn
luyện, trước diễn biến phức tạp
của dịch Covid – 19, lực lượng
dân quân các xã biên giới ở huyện
Văn Lãng đã phát huy vai trò,
trách nhiệm, ngày đêm sát cánh
cùng các lực lượng chức năng
ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái
phép. Từ đầu năm 2020 đến nay,
1.160 lượt cán bộ, chiến sĩ lực
lượng dân quân các xã biên giới
trên địa bàn huyện đã tham gia
tuần tra bảo vệ đường biên, mốc
giới được 145 lần. Đặc biệt, có

trên 2.500 lượt dân quân tham gia
chốt chặt 24/24 giờ tại 17 điểm
trên biên giới, góp phần thực hiện
hiệu quả công tác phòng, chống
dịch Covid-19, giữ gìn an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng,
Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã
Tân Mỹ cho biết: Tân Mỹ là xã
biên giới có vị trí chiến lược quan
trọng trong xây dựng khu vực
phòng thủ, đảm bảo quốc phòng
- an ninh. Những năm qua, Ban
CHQS xã tích cực tham mưu cho
cấp ủy, chính quyền kiện toàn lực
lượng dân quân đủ về biên chế,
thành phần. Nhất là trong thời
gian qua, đơn vị thường xuyên cắt
cử cán bộ, chiến sĩ tham gia túc
trực cùng các lực lượng chức năng
làm nhiệm vụ, ngăn chặn xuất,
nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Chúng tôi luôn ra sức hoàn thành
tốt nhiệm vụ của mình, góp phần
chung tay kiểm soát dịch bệnh.

Qua làm tốt công tác xây
dựng, huấn luyện, lực lượng
DQTV trên địa bàn huyện Văn
Lãng đã góp phần quan trọng
trong giữ gìn an ninh trật tự, thực
hiện hiệu quả công tác quốc
phòng – an ninh trong tình hình
mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG

Bộ đội biên phòng, dân quân, công an viên huyện Văn Lãng ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên biên giới

Các loại vũ khí Công an huyện Cao Lộc thu hồi được

công an huyện cao Lộc

tích cực thu hồi vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thời gian qua, Công an huyện Cao Lộc đã tích cực tuyên truyền, vận động
Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhằm phòng ngừa các
vụ việc đáng tiếc xảy ra, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. 

HOÀNg HuẤN

bộ Chỉ huy bộ đội biên
phòng tỉnh gặp mặt
kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Hội liên
hiệp phụ nữ Việt nam

Văn Lãng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững chắc
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Bà Nguyễn Minh Châu,
Phó Giám đốc Sở  Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT)

cho biết: Chúng ta đang sống
trong thời đại cách mạng công
nghiệp 4.0, thời đại mà sự phát
triển kiến thức, tri thức tăng tốc
vượt bậc. Trong đó, giáo dục
không chỉ là học tập trên lớp,
trong trường học, mà là mọi nơi,
mọi lúc. Với phương châm “lấy
kiến thức tối đa trong một
khoảng thời gian tối thiểu”,
những năm qua, ngành GD&ĐT
tỉnh đã chỉ đạo các nhà trường
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động dạy
học như: sử dụng phần mềm
SMAS để quản lý học sinh và
trao đổi thông tin sổ liên lạc điện
tử với cha mẹ học sinh; hệ thống
quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù
chữ, trường học kết nối để giáo
viên, học sinh học tập bồi dưỡng;
tổ chức quản lý thư viện điện tử...
Cùng với học tại trường, giáo
viên còn hướng dẫn học sinh học
ở nhà thông qua các hình thức
giao bài tập qua zalo, facebook,
học trực tuyến qua phần mềm
zoom…

Để triển khai hiệu quả, hằng
năm, Sở GD&ĐT đều khuyến
khích các đơn vị trường học tích
cực ứng dụng công nghệ thông
tin vào giảng dạy và quản lý lớp
học. Đồng thời phối hợp với các
ngành chức năng tập huấn sử
dụng công nghệ thông tin, số hóa
cho cán bộ quản lý, giáo viên.
eo đó, từ đầu năm học 2020 –
2021, ngành giáo dục tỉnh đã
phối hợp với Trung tâm Giải

pháp công nghệ thông tin giáo
dục (trực thuộc Cục Công nghệ
thông tin – Bộ GD&ĐT) triển
khai tập huấn sử dụng cơ sở dữ
liệu ngành theo đặc thù; phối
hợp với Viễn thông Lạng Sơn,
Chi nhánh Viettel Lạng Sơn triển
khai chương trình hợp tác sử
dụng hiệu quả công nghệ thông
tin trong trường học. Kết quả,
năm học này có 420 đơn vị sử
dụng phần mềm quản lý nhà
trường và sử dụng tin nhắn điều
hành; 291 đơn vị sử dụng sổ liên
lạc điện tử. 

Cùng đó, ngành GD&ĐT đã
thực hiện số hóa trong công tác
phổ cập giáo dục, đến nay, 100%
thông tin điều tra phổ cập giáo
dục, xóa mù chữ được nhập số
liệu, tải dữ liệu lên phần mềm để
theo dõi và kiểm tra. Ngoài ra,
nhiều trường học đã thực hiện số
hóa, tra cứu sách thư viện thông
qua Internet để học sinh dễ dàng
tìm đọc. Em Hoàng Văn Nguyên,
học sinh lớp 6A, Trường THCS
Hoàng Văn ụ, thành phố Lạng
Sơn cho biết: Nhờ phòng học Tin
học có kết nối Internet, cùng với
sự hướng dẫn của giáo viên,
chúng em đã tiếp cận được
những thông tin bổ ích từ các
trang học tập trực tuyến. “Ngoài
học trong sách, ở nhà, em còn
thường xuyên lên mạng tìm đọc

những tài liệu tham khảo để bổ
sung kiến thức cho các môn học”.

Không chỉ ngành giáo dục, để
thúc đẩy học tập suốt đời, xây
dựng xã hội học tập lan tỏa sâu
rộng trong cộng đồng phải kể
đến sự đóng góp tích cực của các
cấp hội khuyến học trên địa bàn
tỉnh. Bà Lê Kim Hòa, Chủ tịch
Hội Khuyến học tỉnh cho biết:
Hội khuyến học các cấp trên địa
bàn tỉnh đã phát triển đến 100%
các xã, thị trấn, thôn, bản. Với tổ
chức hội rộng khắp đã góp phần
phát triển văn hóa đọc trong
cộng đồng, hội khuyến học cacác
cấp thường xuyên tuyên truyền,
khuyến khích các đơn vị khai
thác và sử dụng thông tin trên
mạng Internet, sử dụng sách điện
tử, thư viện điện tử; khuyến
khích giáo viên, học sinh tham
gia các câu lạc bộ đọc sách on-
line; tuyên truyền, vận động
người dân đến đọc sách tại các
thư viện cộng đồng… khai thác
và sử dụng thông tin trên mạng
Internet một cách hữu ích.

Nhờ những thành tựu của
mạng Internet, phong trào học
tập suốt đời đã thật sự lan tỏa,
mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi cộng
đồng và toàn xã hội có cái nhìn
toàn diện hơn, thấu đáo hơn về
học tập thường xuyên, học tập
suốt đời. ống kê đến nay, trên

địa bàn tỉnh có 219 dòng họ đạt
dòng họ học tập, tỷ lệ 82% (tăng
115 dòng họ so với năm 2016) và
98,1% đơn vị đạt đơn vị học tập.
Hằng năm có 90% thôn, bản, tổ
dân phố đăng ký phấn đấu xây
dựng cộng đồng học tập, 100%
xã đăng ký đạt cộng đồng học tập
cấp xã. Năm 2020, Lạng Sơn có
964 đơn vị đăng ký đạt đơn vị
học tập (tăng 336 đơn vị so với
năm 2016). 

Cùng với đó, chất lượng phổ
cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa
bàn được nâng lên. Tính đến
cuối năm 2019, toàn tỉnh đạt
chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức
độ 2. Từ năm học 2019 – 2020
đến nay, 100% xã, phường, thị
trấn và 11 huyện, thành phố đạt
chuẩn phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ 5 tuổi với tỉ lệ huy
động trẻ ra lớp đạt 99,9%; toàn
tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục
tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ
cập giáo dục THCS mức độ 2.
Cùng đó, chất lượng giáo dục
trong các nhà trường được nâng
lên, từ năm học 2016 – 2017 đến
nay, hằng năm, tỉ lệ học sinh tiểu
học hoàn thành chương trình lớp
học luôn đạt trên 99%; tỉ lệ học
sinh cấp THCS đạt học lực khá
và giỏi năm học 2019 – 2020 đạt
65,1% (tăng 1,17% so với năm
học 2016 – 2017)n

Thời gian qua, sự phát triển của công nghệ thông tin đã mở ra nhiều phương pháp tiếp cận mới trong
học tập để thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời trong mỗi người dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng
đồng trên địa bàn tỉnh. 

lan tỏa phong trào học tập 
suốt đời trong thời đại số

Ngày 20/9 vừa qua, ông
Hoàng Văn Chang
(sinh năm 1962), xã

Bằng Mạc bị chảy máu dạ dày
phải điều trị tại Trung tâm Y tế
huyện Chi Lăng cần truyền gấp
3 đơn vị máu nhóm O. Tuy
nhiên, Trung tâm Y tế không
còn nhóm máu O dự trữ. Sau
khi trung tâm thông báo cho
Ban Chủ nhiệm CLB Hiến máu
tình nguyện huyện Chi Lăng,
rồi thông báo trên nhóm mạng
xã hội zalo, chưa đến 30 phút
sau đã có 3 thành viên CLB có
mặt để truyền máu cứu bệnh
nhân .

Anh Phùng Văn Huy, Bí thư
Đoàn xã Gia Lộc (1 trong số 3
người hiến máu đột xuất cho

ông Chang) chia sẻ: Hôm đó là
chủ nhật, nhận được thông tin
của Ban Chủ nhiệm CLB, tôi
khẩn trương đi xe máy xuống
Trung tâm Y tế huyện làm thủ
tục hiến máu cấp cứu cho bệnh
nhân. Mặc dù tôi đã 4 lần hiến
máu trước đó nhưng lần hiến
máu trực tiếp này, tôi cảm thấy
thực sự ý nghĩa, bệnh nhân
đang nguy kịch được tiếp nhận
những giọt máu của mình và
vượt qua “cửa tử”.

Không chỉ có anh Huy, mà
thời gian quan còn có nhiều
lượt thành viên CLB tham gia
hiến máu và hiến máu đột xuất
để những giọt máu hồng cứu
sống nhiều bệnh nhân cần máu
điều trị, cấp cứu. Từ khi CLB

được thành lập vào năm 2018
với 67 thành viên, đến nay đã
hiến được  119 đơn vị máu,
trong đó có 16 đơn vị máu hiến
trực tiếp tại cơ sở y tế. 

Anh Vi Văn Định, Phó Chủ
nhiệm CLB Hiến máu tình
nguyện huyện Chi Lăng cho
biết: Trong quá trình hoạt động,
ban chủ nhiệm đã lập danh
sách, nhóm máu, số điện thoại,
địa chỉ cụ thể của mỗi thành
viên. Khi nhận được thông tin
từ cơ sở y tế có nhu cầu truyền
máu, nhóm máu và số đơn vị
máu, Ban chủ nhiệm CLB sẽ
thông báo lên nhóm mạng xã
hội zalo hoặc điện thoại trực
tiếp để huy động nguồn máu
cứu bệnh nhân trong thời gian

sớm nhất. Cùng với đó, thành
viên ban chủ nhiệm CLB là cán
bộ chủ chốt của Hội Chữ thập
đỏ, Huyện đoàn nên việc liên
kết với cơ sở y tế và bệnh nhân
cần máu luôn chặt chẽ, chủ
động, sẵn sàng trong mọi tình
huống, thời gian kịp thời, hiệu
quả.

Bên cạnh hoạt động tích cực
tham gia hiến máu và hiến máu
đột xuất, mỗi thành viên CLB
đều nhiệt tình, năng nổ trong

công tác vận động, tuyên truyền
cho đồng nghiệp, bạn bè, người
thân gia đình cùng tham gia
hiến máu. eo đó, từ khi thành
lập CLB đến nay, các thành viên
trong CLB đã tuyên truyền, vận
động được gần 200 lượt người là
đồng nghiệp, bạn bè, người thân
tham gia hiến máu.

Đánh giá về hiệu quả của
CLB Hiến máu tình nguyện
huyện Chi Lăng trong những
năm qua, bà Nguyễn ị Hằng,
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện
Chi Lăng cho biết: CLB đã góp
phần cung cấp lượng máu an
toàn cứu sống người bệnh và thể
hiện tinh thần “tương thân,
tương ái” của dân tộc Việt Nam.
CLB cũng chính là mái nhà
chung của những tấm lòng nhân
ái, là địa chỉ tin cậy của bệnh
nhân trong những trường hợp
cấp cứu, cần máu điều trị. Dù ở
bất cứ nơi đâu, những tình
nguyện viên đã làm tốt việc chia
sẻ, hiến tặng những giọt máu
quý giá của mình để mang lại sự
sống cho bệnh nhân. 

ĐĂNG THÙY

Câu lạC bộ Hiến máu tìnH nguyện Huyện CHi lăng

Nơi chia sẻ yêu thương

THẢO NguYÊN

Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Trao đời sự sống”, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu
tình nguyện huyện Chi Lăng đã góp phần không nhỏ trong công tác vận động hiến máu tình
nguyện tạo sức lan tỏa của phong trào cũng như trực tiếp tham gia hiến máu đột xuất cứu sống
người bệnh.

Anh Phùng Văn Huy, Bí thư Đoàn 
xã Gia Lộc hiến máu đột xuất cấp cứu
bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện
Chi Lăng

Nhờ những thành tựu của mạng Internet, phong trào học tập suốt đời đã thật sự lan tỏa, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi
cộng đồng và toàn xã hội có cái nhìn toàn diện hơn, thấu đáo hơn về học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Thống
kê đến nay, trên địa bàn tỉnh có 219 dòng họ đạt dòng họ học tập, tỷ lệ 82% (tăng 115 dòng họ so với năm 2016) và
98,1% đơn vị đạt đơn vị học tập. Hằng năm có 90% thôn, bản, tổ dân phố đăng ký phấn đấu xây dựng cộng đồng
học tập, 100% xã đăng ký đạt cộng đồng học tập cấp xã. 

Trong 5 ngày (từ 20/10 đến
24/10/2020), Cục Điện ảnh – Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL
tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai giảng
lớp bồi dưỡng phổ biến phim cho
gần 100 học viên là cán bộ, nhân
viên thuộc Trung tâm Văn hóa điện
ảnh, Trung tâm Phát hành phim -
Chiếu bóng của 17 tỉnh phía Bắc. 

Tham gia lớp học, học viên
được bồi dưỡng các nội dung:
nguyên lý hoạt động của thiết bị
máy chiếu phim kỹ thuật số HD;
bảo dưỡng máy chiếu; khắc phục
một số trục trặc kỹ thuật đối với
các thiết bị chiếu phim kỹ thuật số;
cách đo các linh kiện điện tử trong
máy; cách phát hiện hỏng hóc và
sửa chữa máy.

Lớp học nhằm nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội
ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, tuyên
truyền viên đang làm công tác bảo
dưỡng, sửa chữa thiết bị chuyên
ngành. Từ đó, góp phần khai thác
sử dụng và bảo dưỡng tốt thiết bị
chiếu phim video kỹ thuật số, có kỹ
năng tuyên truyền, quảng cáo, tiếp
thị cho phim tại từng địa bàn.

TUYẾT MAI

thành lập mới 259
doanh nghiệp 

Từ đầu năm 2020 đến hết quý III
/2020, toàn tỉnh có 259 doanh

nghiệp đăng ký thành lập mới với
tổng số vốn đăng ký 2.026 tỷ
đồng.

Ngoài ra, có 24 chi nhánh, văn
phòng đại diện; 40 hợp tác xã 2
liên hiệp hợp tác xã đăng ký thành
lập và đi vào hoạt động. Lũy kế
đến nay, toàn tỉnh có gần 3.200
doanh nghiệp với số vốn đăng ký
hơn 27.000 tỷ đồng; 646 chi
nhánh, văn phòng đại diện và 296
hợp tác xã.

Cũng từ đầu năm 2020 đến
nay,  toàn tỉnh có 159 doanh
nghiệp tạm ngừng hoạt động có
thời hạn, 318 doanh nghiệp chờ
giải thể và 48 doanh nghiệp đã
hoàn tất thủ tục giải thể.

ĐẶNG DŨNG

gần 100 cán bộ được
bồi dưỡng kiến thức
phổ biến phim
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Thực hiện chủ trương của
tỉnh về chương trình tổng
thể CCHC hướng đến

nâng cao chất lượng hoạt động
công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu
cầu của tổ chức, công dân, giai
đoạn 2011 – 2020, UBND thành
phố đã xây dựng nhiều kế hoạch
thực hiện công tác CCHC, các
công văn triển khai thực hiện cơ
chế một cửa, cơ chế một cửa liên
thông và triển khai đến tất cả các
cơ quan, đơn vị, UBND các
phường, xã.

eo đó, UBND thành phố
lựa chọn một số nội dung làm
khâu đột phá trong công tác
CCHC. Cụ thể, hằng năm,
UBND thành phố đã thực hiện rà
soát, đánh giá thủ tục hành chính
(TTHC) nhằm kịp thời đề xuất,
kiến nghị các cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ những quy định,
TTHC không cần thiết, rườm rà,
phức tạp, gây khó khăn, cản trở
cho tổ chức, người dân và doanh
nghiệp. 

Từ năm 2011 đến năm 2019,
có 111 TTHC thuộc thẩm quyền
cấp huyện và 44 TTHC thuộc
thẩm quyền cấp xã được tiến
hành rà soát và đánh giá, kết quả
đề xuất, kiến nghị bổ sung 32
TTHC thuộc lĩnh vực bảo trợ xã
hội, lĩnh vực hộ tịch, lĩnh vực giáo
dục và đào tạo... Riêng từ đầu

năm 2020 đến nay, UBND thành
phố đã thực hiện rà soát, đề xuất
cắt giảm thời gian đối với 187
TTHC, kết quả được UBND tỉnh
phê duyệt cắt giảm thời hạn giải
quyết 93 TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của cấp huyện và
36 TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND cấp xã.

Cùng với việc rà soát, cắt giảm
thời hạn giải quyết TTHC,
UBND thành phố luôn quan tâm
hiện đại hóa nền hành chính.
Trong đó, UBND thành phố đã
đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết
bị hiện đại ứng dụng công nghệ
thông tin. Đến nay, 100% các cơ
quan, đơn vị có kết nối Internet
tốc độ cao và hệ thống mạng
LAN được hoàn thiện, mạng diện
rộng WAN đã được kết nối từ
thành phố đến các phường xã. Tỷ
lệ trang bị máy tính của các cơ
quan, đơn vị, UBND phường, xã
đạt 98%. Đặc biệt, triển khai hệ
hống dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 góp phần hiện đại
hóa nền hành chính, vì Nhân dân
phục vụ. Đến nay, UBND thành
phố đã triển khai 199 TTHC mức
độ 3 (đạt tỷ lệ 81,2%) và 86
TTHC mức độ 4 (đạt tỷ lệ
35,1%).

Bên cạnh đó, để đi đầu trong
công tác CCHC, năm 2019,
UBND thành phố Lạng Sơn đã
thực hiện thí điểm CCHC gắn

với xây dựng chính quyền thân
thiện tại phường Vĩnh Trại và xã
Hoàng Đồng. eo đó, bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại
phường, xã đều được đầu tư theo
hướng hiện đại, công khai TTHC
và quy trình giải quyết TTHC, tạo
thuận lợi tối đa cho người dân và
doanh nghiệp.  

Ông Hoàng Quốc ành, Phó
Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng
cho biết: Năm 2019, được UBND
thành phố lựa chọn làm mô hình
điểm xây dựng chính quyền thân
thiện, chúng tôi đã thành lập ban
chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực
hiện mô hình. eo đó, hằng
năm, UBND xã đều ban hành các
kế hoạch triển khai thực hiện
công tác CCHC, cải cách TTHC
đến bộ phận một cửa xã. Đồng
thời, quán triệt kỷ luật, kỷ cương
hành chính đến tất cả các bộ,
công chức, viên chức của xã qua
các cuộc họp giao ban trực tiếp.
Từ đó, ý thức, trách nhiệm cán
bộ ngày càng được nâng lên. Từ
đầu năm 2020 đến nay, xã đã tiếp
nhận 4.535 hồ sơ TTHC theo cơ
chế một cửa, một cửa liên thông
và trả kết quả đúng hạn 4.534
TTHC cho người dân và doanh
nghiệp, đạt 99,9 %.

Bà Hoàng ị Hạnh, người
dân xã Hoàng Đồng cho biết:
Mỗi lần đến UBND xã thực hiện
các TTHC, tôi đều được cán bộ

ở đây hướng dẫn chi tiết, tận tình
nên hoàn thiện hồ sơ rất nhanh
chóng, trả kết quả đúng hẹn, tôi
thấy rất hài lòng.

Việc thực hiện giải pháp đồng
bộ trên đã góp phần nâng cao
hiệu quả CCHC của thành phố,
phục vụ tốt người dân và doanh
nghiệp. Đến nay, 99% cá nhân, tổ
chức đến thực hiện TTHC đều
đánh giá rất hài lòng về thái độ
phục vụ của đội ngũ cán bộ, công
chức trong việc hướng dẫn, tiếp
nhận, giải quyết và trả kết quả
TTHC. Năm 2019, chỉ số CCHC
của thành phố Lạng Sơn đạt 84
điểm, đứng thứ nhất trong 11/11
huyện, thành phố và được
UBND tỉnh Lạng Sơn tặng bằng
khen về thực hiện tốt công tác cải
CCHC giai đoạn 2011 – 2020. 

Bà Ngô Bích Hợp, Trưởng
ban Tổ chức ành ủy kiêm
Trưởng Phòng Nội vụ thành phố
Lạng Sơn cho biết: Để tiếp tục
thực hiện công tác CCHC có
hiệu quả, thời gian tới, phòng
tiếp tục tham mưu cho UBND
thành phố đẩy mạnh tuyên
truyền về CCHC, nâng cao chất
lượng bồi dưỡng cho cán bộ,
công chức về công tác CCHC,
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động quản
lý, điều hành và trong công tác
tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá
nhân...n

Thành phố Lạng Sơn

Đi đầu trong cải cách hành chính
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế  - xã hội phát triển, thời gian
qua, UBND thành phố Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác CCHC. Qua đó, đã đạt
được nhiều kết quả nổi bật, đưa thành phố trở thành điểm sáng trong công tác CCHC.

Thời gian qua, chương trình y
tế quân dân y (QDY) kết hợp đã
góp phần quan trọng trong
việc chăm sóc, bảo vệ, nâng
cao sức khỏe Nhân dân và lực
lượng vũ trang trên địa bàn
tỉnh, góp phần xây dựng thế
trận lòng dân vững chắc trong
bảo vệ chủ quyền, an ninh biên
giới.

Theo báo cáo của Ban QDY
tỉnh, 9 tháng năm 2020,
Ban QDY tỉnh và các

huyện, thành phố đã khám, chữa
bệnh trên 30.000 lượt người
(bằng tổng số lượt người được
khám, chữa bệnh năm 2019), cấp
thuốc miễn phí trị giá gần 700
triệu đồng. Công tác khám tuyển
nghĩa vụ quân sự được thực hiện
hiệu quả. Tổng số công dân được
khám tuyển nghĩa vụ quân sự là
4.305 người (có 1.250 công dân
nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu). 

Trong thực hiện chương trình
QDY kết hợp,  lực lượng bộ đội
biên phòng (BĐPB) tích cực
tham gia công tác y tế, xây dựng
hình ảnh “bác sĩ quân hàm xanh”
trong lòng Nhân dân. Trong 9
tháng năm 2020, quân y các đồn
biên phòng phối hợp với trung
tâm y tế huyện và trạm y tế các xã
ở khu vực biên giới khám, chữa
bệnh cho gần 4.000 lượt người;

thực hiện, hỗ trợ tiêm chủng
1.306 trẻ em, khám sức khỏe
định kỳ cho 466 học sinh mầm
non. 

iếu tá Nguyễn Đình Toán,
Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ
huy BĐBP tỉnh cho biết: Những
năm qua, phát huy phẩm chất
“bộ đội Cụ Hồ”, đội ngũ quân y
của đơn vị luôn xung kích đến
các khu vực trọng điểm, khó
khăn để sát cánh cùng y tế cơ sở

trong công tác chăm sóc sức
khỏe người dân và phòng, chống
dịch bệnh, thiên tai trên địa bàn.
Có rất nhiều trường hợp bị tai
nạn lao động, tai nạn giao thông
mất máu nhiều, các chiến sĩ quân
y đã có mặt kịp thời để sơ, cấp
cứu ban đầu, hỗ trợ chuyển bệnh
nhân lên tuyến trên. Nhờ đó, các
trường hợp trên đều được cấp
cứu kịp thời, không nguy hiểm
đến tính mạng. Ngoài công tác

khám chữa bệnh, các cán bộ
quân y biên phòng còn tham gia
triển khai các chương trình y tế
quốc gia (tiêm chủng mở rộng,
phòng chống suy dinh dưỡng trẻ
em, sức khỏe sinh sản...). 

Hoạt động QDY không chỉ
góp phần nâng cao năng lực
mạng lưới y tế cơ sở, tạo điều
kiện thuận lợi cho người dân ở
các địa bàn vùng sâu, vùng xa,
biên giới tiếp cận các dịch vụ y tế
có chất lượng mà còn góp phần
tăng cường mối quan hệ khăng
khít giữa quân và dân. Từ đó
củng cố niềm tin của người dân
vào đường lối của Đảng, xây
dựng ngày càng vững chắc thế
trận lòng dân. 

Cùng đó, chương trình QDY
kết hợp đã đem lại cho người
dân những điều kiện cơ bản về
chăm sóc y tế. Anh Hoàng Văn
iết, thôn Pác Lạn, xã Đào
Viên, huyện Tràng Định cho
biết: Sống ở vùng sâu, biên giới,
cách xa trung tâm huyện, cuộc
sống còn nhiều khó khăn, tuy
nhiên chúng tôi vẫn được hưởng
lợi từ những dịch vụ y tế cơ bản
do Trạm Y tế xã và cán bộ quân
y Đồn Biên phòng Bình Nghi
đem lại. Chúng tôi được khám
sức khỏe, tư vấn cách sử dụng
thuốc điều trị các loại bệnh

thông thường, sơ cấp cứu ban
đầu khi gặp các trường hợp tai
nạn lao động. Vì vậy, chúng tôi
rất yên tâm, cố gắng phát triển
kinh tế, thực hiện tốt công tác
phối hợp để bảo vệ vững chắc
chủ quyền biên giới.

Ông Nguyễn ế Toàn, Giám
đốc Sở Y tế, Trưởng Ban QDY
tỉnh cho biết: Trước nhu cầu
chăm sóc sức khỏe của quân và
dân ngày càng tăng cao, tình
hình dịch bệnh, thiên tai luôn
diễn biến phức tạp, khó lường,
thời gian tới, Ban QDY tỉnh tiếp
tục phối hợp chặt chẽ với ngành
y tế trong việc củng cố và nâng
cao năng lực của hệ thống y tế cơ
sở; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn,
bồi dưỡng kiến thức chuyên
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ y tế, quân y các đơn vị. Đồng
thời, Ban QDY tỉnh tiếp tục kiện
toàn ban QDY các cấp, xây dựng
quy chế phối hợp cụ thể; chú
trọng tuyên truyền và vận động
các tầng lớp Nhân dân khu vực
biên giới tham gia chăm sóc và
bảo vệ sức khỏe cho bản thân,
gia đình và cộng đồng để Nhân
dân được tiếp cận những dịch vụ
y tế tại cơ sở và củng cố “thế trận
lòng dân” vững chắc nơi biên
cương của Tổ quốc.

TRIỆU THÀNH

Hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng tư vấn, hướng dẫn
người dân cách chăm sóc sức khỏe tại nhà

THÙY DuNgNhân dịp kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Hội liên hiệp

phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-
20/10/2020), sáng 20/10/2020,
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ
chức Tọa đàm kỷ niệm ngày Phụ
nữ Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các đại
biểu đã ôn lại truyền thống của
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
ôn lại chặng đường phát triển và
những đóng góp của các nữ
doanh nhân thuộc Câu lạc bộ
Doanh nhân nữ. Theo đó, Câu lạc
bộ Doanh nhân nữ trực thuộc
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
được thành lập từ năm 2013.
Hiện nay, câu lạc bộ có hơn 60
hội viên nữ là chủ các doanh
nghiệp hoạt động trên địa bàn
tỉnh. Thời gian qua, mặc dù gặp
nhiều khó khăn trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh nhưng các
doanh nhân nữ đã phát huy vai
trò, vị thế của mình, năng động,
sáng tạo, mạnh dạn áp dụng
công nghệ vào sản xuất kinh
doanh, tạo việc làm cho hàng
trăm lao động địa phương, thực
hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước,
tích cực tham gia công tác an
sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. 

Trong chương trình, Ban Tổ
chức đã nhận được sự hỗ trợ,
ủng hộ của các đại biểu với số
tiền hơn 31 triệu đồng nhằm
chia sẻ khó khăn với đồng bào
miền Trung bị thiệt hại bởi lũ lụt.
Toàn bộ số tiền này sẽ được Ban
Tổ chức chuyển đến Ủy ban Mặt
trận tổ quốc tỉnh để kịp thời hỗ
trợ đồng bào miền Trung.

CẨM HÀ

Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh tọa đàm
kỷ niệm ngày phụ nữ
Việt nam 20/10 
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Căn cứ Quyết định số
35/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020
của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy
định phân công, phân cấp quản lý Nhà
nước về an toàn thực phẩm trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-
BQLATTP và số 309/QĐ-BQLATTP
ngày 08/10/2020 của Ban Quản lý an
toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh về việc
u hồi sản phẩm không bảo đảm an
toàn; eo đó, thu hồi 02 sản phẩm
không bảo đảm an toàn, gồm:

Siro Việt quất, ngày sản xuất:
15/6/2020, hạn sử dụng: 12 tháng, của
Công ty TNHH TM & DV Vinmate,
địa chỉ: số 36 Nguyễn Hữu Nghiêm,
phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh.

Bột làm kem Vani Snow Island – Ice
cream Powder, ngày sản xuất:
22/5/2020, hạn sử dụng: 21/5/2021 của
Công ty TNHH Snow Island Việt Nam,
địa chỉ: tầng 1, tòa nhà 9 tầng Viglac-
era, ngã 6, phường Đại Phúc, thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là các sản phẩm được sử dụng
trong pha chế đồ uống, làm kem và sản
xuất bánh kem, bánh mì, bánh ngọt,
thuộc thẩm quyền quản lý của ngành
công thương. Để bảo đảm sức khỏe và
quyền lợi của người tiêu dùng cũng
như kịp thời thông tin, cảnh báo các cơ
sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực
phẩm trên địa bàn tỉnh, Sở Công
thương đề nghị UBND các huyện,
UBND thành phố Lạng Sơn, Cục
Quản lý thị trường đăng tải thông tin
này lên trang thông tin điện tử của đơn
vị để người tiêu dùng cũng như các cơ
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
trên địa bàn tỉnh biết, đồng thời triển
khai các nhiệm vụ theo phân công,
phân cấp quản lý quy định.

Đề nghị UBND các huyện, thành
phố, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng
Sơn quan tâm phối hợp thực hiện.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐINH Kỳ GIANG  

Công ty than Na Dương
hiện có hơn 500 cán bộ,
công nhân viên (CBCNV)

thường xuyên làm việc trong môi
trường độc hại, nguy hiểm. Chính
vì thế, công tác an toàn vệ sinh lao
động (ATVSLĐ), xây dựng môi
trường làm việc an toàn luôn
được công ty đặt lên hàng đầu.
Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám
đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Công ty than Na Dương cho biết:
Với quan điểm, đội ngũ lao động
là “tài sản” lớn nhất, ban giám đốc,
công đoàn công ty cùng thực hiện
chỉ đạo việc cải tiến điều kiện ăn,
ở, làm việc, tăng cường các thiết
bị bảo hộ lao động, vệ sinh môi
trường làm việc, thực hiện chế độ
bồi dưỡng giữa ca, khám sức khỏe
định kỳ cho công nhân.

Để triển khai công tác
ATVSLĐ, hằng năm, công ty đã
xây dựng kế hoạch ATVSLĐ,

phòng cháy chữa cháy (PCCC);
kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ
phân công nhiệm vụ cho từng
thành viên và triển khai thực hiện
các mục tiêu, biện pháp đảm bảo
ATLĐ. Đồng thời, xây dựng kế
hoạch và tự tổ chức kiểm tra về
ATVSLĐ, tăng cường kiểm tra về
ATVSLĐ, PCCC; kịp thời phát
hiện các nguy cơ, các vi phạm an
toàn trong sản xuất để có biện
pháp khắc phục kịp thời. 

Cùng với đó, các bộ phận

chuyên môn phối hợp với công
đoàn kiện toàn mạng lưới ATVS
viên với 29 thành viên, tổ chức
huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ
cho mạng lưới ATVS viên. Đồng
thời tổ chức tuyên truyền, vận
động CNVCLĐ chấp hành tốt kỷ
luật lao động, nội quy, quy trình
sản xuất, quy phạm an toàn, nâng
cao ý thức, tác phong công nghiệp
và văn hóa “Tự chủ an toàn” của
người lao động trong sản xuất.
Mặt khác, từ đầu năm 2020 đến
nay, công ty đã trồng thêm 36.400
cây xanh để tạo môi trường làm
việc xanh, trong lành; tổ chức
khám sức khỏe định kỳ cho 507
CBCNV. Đồng thời thực hiện chi
trả bồi dưỡng chống độc hại bằng
hiện vật cho CNLĐ với số tiền
hơn 1,2 tỷ đồng. Chị Bàng ị
Bích, công nhân bộ phận sàng
tuyển của công ty cho biết: Hơn
10 năm công tác, tôi luôn được
công ty trang bị đầy đủ quần áo,
găng tay bảo hộ lao động theo quy
định. Hằng năm, tôi được khám
sức khỏe định kỳ và được cử tham
gia các đợt tham quan học tập
kinh nghiệm… Hiện nay, ngoài

thu nhập gần 6 triệu đồng/tháng,
tôi còn được hưởng các chế độ
theo quy định. Với sự quan tâm
của công ty và công đoàn, tôi luôn
yên tâm lao động sản xuất. 

Riêng đối với năm 2020, trước
tình hình dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, để đảm bảo sức khỏe
CBCNV, Công ty an Na
Dương đã triển khai nhiều giải
pháp phòng, chống hữu hiệu.
áng 3/2020, công ty đã phát
động thi tìm hiểu ATVSLĐ và
phòng, chống dịch Covid-19 trực
tuyến với hơn 160 CBCNV tham
gia. Công ty hủy bỏ tất cả các sự
kiện đông người, không tổ chức
giao ban, giao ca như thường lệ;
quán triệt tất cả CBCNV trước
khi làm việc thực hiện kê khai
thông tin y tế, được kiểm tra thân
nhiệt; thực hiện lịch chia ca ăn
trưa, giữ khoảng cách giữa các
bàn ăn tối thiểu 2 mét theo quy
định; dành kinh phí hơn 110 triệu
đồng để trang bị khẩu trang, xà
phòng rửa tay, gel rửa tay, hóa chất
phun khử trùng, nhiệt kế hồng
ngoại, chậu rửa tay… Ông
Nguyễn anh Tùng, Quản đốc

Phân xưởng cơ điện cho biết: Để
CNLĐ yên tâm làm việc, chúng
tôi được trang bị 2 nhiệt kế hồng
ngoại để kiểm tra thân nhiệt của
công nhân trước khi vào ca, ghi
sổ, phát khẩu trang, sát khuẩn tay.
Xà phòng rửa tay, vòi nước sạch
và dung dịch rửa tay sát khuẩn
được trang bị đầy đủ để CNLĐ vệ
sinh trước khi ăn. Trước khi có
dịch, nhà bếp phục vụ ăn ca từ 50
đến 60 suất/lần/bữa thì từ khi có
dịch chỉ phục vụ 10 đến 12
suất/lần/bữa và chia làm nhiều
lượt để đảm bảo chống nguy cơ
lây nhiễm dịch. 

Với những biện pháp thiết
thực đó, những năm qua, Công ty
than Na Dương đã không để xảy
ra tai nạn lao động và sự cố cháy
nổ. CBCNV luôn yên tâm lao
động sản xuất với thu nhập bình
quân đạt 8 triệu
đồng/người/tháng. Hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty được
duy trì, riêng 9 tháng đầu năm
2020, công ty đạt doanh thu trên
455 tỷ đồng, đạt 82% chỉ tiêu kế
hoạch được giao năm 2020.

NGọC HIẾU

Công ty tHan na DưƠng

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Công nhân Phân xưởng cơ điện, Công
ty than Na Dương vệ sinh tay 
trước khi ăn ca

Với việc khai thác sản xuất
than có mức độ độc hại cao,
những năm qua, Công ty Than
Na Dương (huyện Lộc Bình) đã
triển khai nhiều biện pháp
đồng bộ để xây dựng môi
trường làm việc an toàn, đảm
bảo việc làm, thu nhập ổn định
cho người lao động. 

tHông báo
Kết quả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng

DanH SáCH
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

ùng hộ xây dựng Đền Chi Lăng
(Tính đến ngày 2/10/2020)

tHông báo
tHu Hồi SẢn pHẩm KHông an toàn  

ực hiện ông báo số 297/TB-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy
ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Kết luận của đồng chí Dương Xuân
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét thống nhất
Kế hoạch của Ban vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng
Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 15/7/2020,
Ban ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi
vận động các tầng lớp Nhân dân ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng,
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tính đến ngày 2/10/2020 đã có: 49
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm ủng hộ với số
tiền là 308.285.000 đồng (trong đó: 268.220.000 đồng ủng hộ thông
qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 40.065.000 đồng ủng hộ thông
qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng (có danh sách kèm
theo).

Ban ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn ghi
nhận và trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của quý cơ
quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và các cá nhân đã
tham gia ủng hộ. Để tiếp tục có nguồn xây dựng Đền Chi Lăng, đề
nghị các đơn vị, cá nhân tiếp tục quyên góp ủng hộ đạt kết quả cao
nhất. Mọi hình thức ủng hộ xin chuyển về:

-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đường
Hoàng Văn ụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Số tài
khoản 3761.0.1062792.91999, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Lăng, khu
ống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Số tài khoản
3713.0.1079972.00000, tại Kho bạc Nhà nước huyện Chi Lăng.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Vân
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Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận hàng
chục ca mắc Covid-19 mới

Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp
Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các khu
vực trên thế giới, khi các nước tiếp tục ghi
nhận thêm những ca nhiễm mới. 

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch
bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết ngày 20/10
nước này ghi nhận 58 ca nhiễm mới, nâng
tổng số ca mắc Covid-19 trên cả nước lên
25.333 ca. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca
nhiễm mới ở Hàn Quốc ở mức 2 con số. 

micro sẽ tắt khi đối phương phát
biểu trong tranh luận cuối của
hai ứng viên tổng thống mỹ

Trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng
tổ chức vào tối 22/10 tới, micro của Tổng
thống Donald Trump và ứng cử viên đảng
Dân chủ Joe Biden sẽ bị tắt khi đối phương
phát biểu để tránh tình trạng ngắt lời.

Uỷ ban Tranh luận Ứng cử viên Tổng
thống Mỹ đã xác nhận thông tin trên. Kênh
CNN (Mỹ) cho biết Uỷ ban Tranh luận Ứng cử
viên Tổng thống Mỹ ra quyết định bởi họ
thấy cần phải có thay đổi sau khi cuộc tranh
luận trực tiếp đầu tiên có nhiều thời điểm
hỗn loạn bởi Tổng thống Trump ngắt lời ông
Biden.

mỹ chuyển giao 24 máy bay
chiến đấu tàng hình F-35a cho
Hàn Quốc

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm
Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 20/10
cho biết tổng cộng có 24 máy bay chiến đấu
thế hệ mới F-35A của Mỹ đã được chuyển
giao cho Hàn Quốc trong bối cảnh Seoul
đang thúc đẩy tăng cường khả năng chống
lại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam
tại Seoul, Hàn Quốc bắt đầu trang bị các máy
bay chiến đấu tàng hình tiên tiến này từ
tháng 3/2019 để tăng cường khả năng trinh
sát theo kế hoạch với việc triển khai 40 chiếc
F-35A cho đến hết năm 2021.

Saudi arabia đứng đầu thế giới
về tốc độ truy cập mạng 5g

Với tốc độ truy cập mạng 5G đạt mức
trung bình 377,2 Mbps, Saudi Arabia đang là
nước đứng đầu thế giới về tốc độ truy cập
mạng thế hệ mới nhất này.

Theo báo cáo công bố ngày 20/10, tốc
độ truy cập mạng 5G tại Hàn Quốc nhanh
thứ 2 thế giới, đạt mức trung bình 336,1
Mbps. Trong thời gian tiến hành cuộc khảo
sát trên, Opensignal cũng xác định được tốc
độ truy cập mạng 5G tại Hàn Quốc nhanh
gấp 5,6 lần so với  tốc độ truy cập mạng 4G
(60,5 Mbps). 

TS (TỔNG HỢP)

Khánh Hòa không còn
trường hợp nào phải
theo dõi, cách ly tại cộng
đồng

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa,
hiện nay trên địa bàn tỉnh không
còn trường hợp nào phải thực
hiện biện pháp cách ly, theo dõi
tại nhà, nơi cư trú, có sự giám sát
của nhân viên y tế.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh đã
có trên 5.800 trường hợp phải
thực hiện biện pháp này để phòng
chống dịch Covid-19. Tính đến
ngày 20/10, tỉnh Khánh Hòa đã
thực hiện xét nghiệm hơn 15.100
mẫu; qua đó phát hiện 21 trường
hợp dương tính với virus SARS-

CoV-2, trong đó có 2 bệnh nhân bị
mắc trong cộng đồng. Ngành Y tế
Khánh Hòa đã điều trị khỏi bệnh
17 trường hợp.

6 tấn hàng cứu trợ đến
quê hương mẹ Suốt

6 tấn hàng cứu trợ của Trung
ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam
chất đầy khoang hành khách trên
chuyến bay không có khách
Bamboo Airways QH1245 đã đến
quê hương Mẹ Suốt ngày 20/10.

Tiếp nối chuyến bay này, từ
ngày 20/10, Bamboo Airways sẽ
tiếp tục tổ chức các chuyến bay
tương tự để kịp thời vận chuyển
hàng cứu trợ, hạ cánh xuống
miền Trung, mang yêu thương, ân
tình của các tổ chức từ thiện, nhà

tài trợ trao lại cho người dân vũng
lũ.

Quảng ngãi chính thức
thông xe kỹ thuật cầu Cổ
lũy

Ngày 20/10, cầu Cổ Lũy - cây
cầu có vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng,
đã chính thức thông xe kỹ thuật
với sự chứng kiến của đông đảo
người dân sinh sống ở 2 bên đầu
cầu. Đây là một trong các công
trình trọng điểm và được tỉnh
Quảng Ngãi chọn để gắn biển
công trình chào mừng Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.

Cầu Cổ Lũy được khởi công từ
năm 2017, đây là cây cầu văng
đầu tiên bắc qua dòng sông Trà

Khúc và là cây cầu lớn nhất trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng bình: nước Sông
gianh lên cao, hàng vạn
ngôi nhà bị ngập sâu

Ngày 20/10, trên địa bản tỉnh
Quảng Bình có mưa to đến rất to.
Hiện nay, hơn 100.000 ngôi nhà bị
ngập, hàng trăm xã, thôn, bản bị
nước lũ bủa vây. Ngoài các huyện:
Quảng Ninh, Lệ Thủy, nước sông
Gianh đang lên mức báo động 3
cũng khiến hàng vạn ngôi nhà ở
các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn,
các xã thuộc huyện Quảng Trạch,
Tuyên Hóa bị ngập sâu. Hàng vạn
người dân đang gồng mình
chống chọi với nước lũ.

Cộng đồng Việt nam tại
Campuchia quyên góp ủng
hộ đồng bào miền trung

Sáng 20/10, tại trụ sở Đại sứ
quán Việt Nam ở Phnom Penh,
Đảng ủy tại Campuchia đã tổ chức
buổi lễ quyên góp ủng hộ đồng bào
miền Trung.

Tổng số tiền quyên góp được là
gần 36.000 USD. Đây là hoạt động ý
nghĩa của những người con đất Việt,
dù đang công tác, học tập, đầu tư
hay kinh doanh ở ngoài nước nhưng
luôn một lòng hướng về Đất Mẹ,
đóng góp phần nhỏ bé của mình
làm giảm bớt những khó khăn, mất
mát của đồng bào miền Trung ruột
thịt.

TS (TỔNG HỢP)

Mưa lớn dồn dập từ 7
giờ ngày 15/10 đến 4
giờ ngày 20/10 đã

gây ngập lụt trên diện rộng tại
90 xã của 10 huyện, thành
phố, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh
với độ sâu từ 0,5 đến 1 m ;
riêng đối với các xã của huyện
Cẩm Xuyên bị ngập sâu đến 2
m. 31.000 hộ/105.373 nhân
khẩu bị ảnh hưởng, trong đó
tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán 13.848
hộ/41.000 người. Các hồ chứa,
hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh đã phải xả tràn, trong
đó mức độ gây ảnh hưởng lớn
nhất là Hồ Kẻ Gỗ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Hà Tĩnh, Bộ đội biên phòng,
Công an đã huy động 22
xuống máy, 630 chiến sỹ cùng
lực lượng quân sự địa phương,
hàng chục thuyền máy và ngư
dân vùng biển đã tham gia di
dời người dân đến nơi an tàn,
đảm bảo lương thực, thực
phẩm và nhu yếu phẩm cần
thiết.

Đến nay trên địa bàn Hà
Tĩnh ghi nhận 2 người chết, 2
người mất tích, các thiệt hại về
vật chất chưa thể đánh giá hết.

“Do lượng nước đến giảm,
lượng mưa giảm nên Công ty
dự kiến sau 12 giờ trưa ngày
20/10/2020, điều tiết lũ qua
tràn từ 790m3/s giảm còn
dưới 500m3”, ông Tâm trao
đổi.

Được biết, hồ Kẻ Gỗ bắt
đầu xả tràn lúc 13 giờ ngày
18/10/2020 với lưu lượng 30 -
50m3/s; đến 20 giờ ngày 18/10,
tăng lên 250m3/s; đến 22 giờ
400m3/s; 7 giờ ngày 19/10,

tăng lên từ 750 - 850 m3/s; đến
9 giờ ngày 19/10, tăng lên
1.050m3/s; đến 17h chiều
19/10, xả 940 m3/s.

Tại Hồ Kẻ Gỗ, Phó ủ
tướng Trịnh Đình Dũng nhấn
mạnh, nhiệm vụ bảo đảm an
toàn là nhiệm vụ số 1, trong
vận hành, vừa phải giữ được
nước ngọt nhưng phải bảo
đảm mức nước an toàn.

Đánh giá cao chỉ đạo sát
sao của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh,
Phó ủ tướng lưu ý hết sức
linh hoạt, không chủ quan
trong vận hành hồ, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn phối hợp với địa phương
và cơ quan liên quan thường
xuyên theo dõi để có phương
án ứng phó; tập trung theo dõi
toàn bộ các tuyến đập, chỗ nào
có sự cố xử lý kịp thời

Qua kiểm tra và báo cáo
của lãnh đạo tỉnh, khẳng định
hồ Kẻ Gỗ an toàn, cả về quản
lý, vận hành với quy trình chặt
chẽ, khoa học; an toàn về thiết
kế hồ; sự chỉ đạo sát sao của
lãnh đạo tỉnh và sự tham gia
của các cơ quan.

Ngay sau khi thị sát khu
vực Hồ Kẻ Gỗ, Phó ủ tướng
Trịnh Đình Dũng làm việc với
lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các lực
lượng đang trực tiếp ứng phó
với mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cho

biết, đối với Hồ Kẻ Gỗ, tỉnh đã
phối hợp với Bộ NN&PTNT
xây dựng 5 kịch bản ận hành
hồ có quy trình riêng biệt theo
từng tình huống để bảo đảm
an toàn hồ chứa, hạn chế thiệt
hại ở khu vực hạ du, quan
trọng nhất là di dời bà con, tài
sản ra khỏi  ảnh hướng an toàn
nhất.

Trong những ngày tới, việc
vận hành vận các hồ chứa, hồ
thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh
như Kẻ Gỗ, Hố Hô, Ngàn
Trươi… về mức nước thấp sẵn
sàng đón đợt mưa lũ mới, bảo
đảm an toàn tuyệt đối cho
công trình.

Phó ủ tướng Trịnh
Đình Dũng chia sẻ những khó
khăn, mất mát của người dân
Hà Tĩnh trong mưa lũ; biểu
dương lãnh đạo cấp ủy, chính
quyền địa phương, các tổ chức
chính trị-xã hội của tỉnh Hà
Tĩnh trong công tác ứng phó
với thiên tai rất nghiêm trọng
những ngày qua, hạn chế
được tối đa thiệt hại về người.

Tuy nhiên, trước dự báo
sắp tới khu vực Trung Bộ, Bắc
Trung Bộ có thể gặp thêm 1
cơn bão nữa, Phó ủ tướng
nhấn mạnh yêu cầu không
được chủ quan, lơ là bởi sau
những ngày mưa lớn, tại nhiều
khu vực ở Hà Tĩnh đang gặp
nguy cơ lớn về sạt lở đất,  sự cố
của các công trình thủy lợi,

thủy điện lớn. Nếu không
chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng
phó thì thiệt hạis ẽ rất lớn.

Phó ủ tướng yêu cầu
trước hết phải tập trung bảo vệ
tính mạng, tài sản của người
dân. Sự hỗ trợ của Trung
ương, các bộ ngành là quan
trọng nhưng lực lượng tại chỗ
của địaphương là quyết định.
Hà Tĩnh chủ động tiếp tục
phối hợp với các bộ Quốc
phòng, Công an, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Công
ương, Giao thông - Vận
tải… xây dựng các phương án
chủ động ứng phó có hiệu quả
với mọi tình huống thể xảy ra.

Tỉnh cần tiếp tục rà soát lại
các khu vực nguy hiểm, nhất là
những nơi hẻo lánh, vùng sâu,
vùng xa, để sơ tán triệt để,
không để người dân thiếu
lương thực, thực phẩm, thuốc
men, nước sạch...; thăm hổi,
động viên những gia đình khó
khăn, đặc biệt những gia đình
có người chết, mất tích.

Phó ủ tướng giao Bộ
Giao thông - Vận tải phải phối
hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh,
huy động lực lượng khắc phục
nhanh nhất các tuyến giao
thông bị ách tắc, đảm bảo giao
thông thông suốt, hỗ trợ kịp
thời, bảo đảm an toàn cho
công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu
nạn khi xảy ra sự cố.

eo CHINHPHU.VN

phó Thủ Tướng Trịnh đình dũng: 

tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân

Trong gần 1 tuần qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp thị sát, kiểm tra, chỉ đạo
công tác ứng phó tại các “điểm nóng” về mưa lũ tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh

Đi gấp từ Hà Nội vào
Hà Tĩnh sáng sớm
20/10, trưa cùng
ngày, Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng đã
trực tiếp kiểm tra
tình hình lũ lụt ở Hồ
Kẻ Gỗ, thăm hỏi,
động viên bà con
nhân dân ở khu vực
bị lũ lụt.


