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Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình
thực hiện một số nghị quyết trên địa bàn huyện Cao Lộc

Chiều 26/10/2020, Đoàn kiểm
tra của Thường trực HĐND
tỉnh do đồng chí Vy Thế Hồng,

Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh,
Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm
trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực
hiện một số nghị quyết của HĐND
tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại UBND
huyện Cao Lộc.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND
huyện Cao Lộc đã báo cáo kết quả thực
hiện 5 nghị quyết của HĐND tỉnh bao
gồm: Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về
Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị
quyết số 12/2018/NQ-HĐND về chính
sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn
tỉnh; Nghị quyết số 64/2017/NQ-

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra Xem tiếp trang 2

Ngày 26/10/2020, Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tập huấn

công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất
bản lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền
thống năm 2020. 

am gia tập huấn có trên 90 đại
biểu là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
lãnh đạo, cán bộ ban tuyên giáo – trung
tâm bồi dưỡng chính trị các huyện uỷ,
thành uỷ; lãnh đạo và cán bộ các sở,
ngành, các trường chính trị, cao đẳng
trên địa bàn…

Trong thời gian một ngày, các đại
biểu được tập huấn 3 chuyên đề: quy

Xem tiếp trang 2

Hơn 90 đại biểu 
được tập huấn công
tác nghiên cứu, 
biên soạn, xuất bản
lịch sử đảng bộ, lịch sử 
truyền thống

Phê duyệt vùng bảo hộ
vệ sinh khu vực lấy nước
sinh hoạt công trình cấp
nước sinh hoạt xã Khánh
Xuân, huyện Lộc Bình
UBND tỉnh vừa phê duyệt vùng bảo

hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh
hoạt công trình cấp nước sinh hoạt, xã
Khánh Xuân, huyện Lộc Bình (Quyết
định số 2173/QĐ-UBND, ngày
23/10/2020).

eo đó, công trình có quy mô khai
thác 150 m3/ngày đêm; phạm vi vùng
bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh
hoạt: 1.000 m về phía thượng lưu và
100m về phía hạ lưu suối Khuổi Tẳng
tính từ vị trí khai thác của công trình.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách
nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, giám sát
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi
trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn
thực hiện xác định ranh giới vùng bảo

Xem tiếp trang 2

Đồng lòng hướng về đồng bào
miền Trung

Người dân khối Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Xem trang 5

Xem trang 3

Tiếp tục thực hiện hiệu quả 
các biện pháp phòng dịch

Xem trang 6

Người tốt việc tốt

Xem tiếp trang 5

Báo cáo viên pháp luật 
tận tụy
Pháp luật là lĩnh vực khó, khô khan
nhưng với sự nỗ lực, tận tâm, nhiệt
tình, trách nhiệm, ông Dương
Công Luyện, Trưởng Phòng Phổ
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)
và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở
Tư pháp đã phát huy tốt vai trò báo
cáo viên pháp luật, đóng góp tích
cực vào công tác tuyên truyền
pháp luật trên địa bàn tỉnh. 



HĐND về một số cơ chế, chính
sách hỗ trợ loại hình giáo dục
mầm non ngoài công lập trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2018 - 2025; Nghị quyết số
20/2018/NQ-HĐND về định
mức hoạt động và một số mức
chi đặc thù đối với đội tuyên
truyền lưu động và đội nghệ
thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn; Nghị quyết số
08/2019/NQ-HĐND về chính
sách đặc thù khuyến khích đầu
tư, phát triển hợp tác xã, liên kết
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025.

eo báo cáo, thực hiện

Nghị quyết số 58, UBND huyện
đã phân bổ, giao chỉ tiêu kế
hoạch vốn cho các chủ đầu tư
theo đúng quy định. Từ đầu
năm 2020 đến nay, tổng kế
hoạch vốn đầu tư công trên địa
bàn hơn 102 tỷ đồng. Đến nay,
huyện đã giải ngân được 64 tỷ
đồng, đạt 63%; thực hiện 10
công trình chuyển tiếp từ năm
2019 và khởi công 47 công trình
mới.

Về Nghị quyết số 12, UBND
huyện đã thực hiện giảm 15%
tiền thuê đất phải nộp đối với
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
được Nhà nước cho thuê đất
trực tiếp phải ngừng sản xuất do
ảnh hưởng dịch Covid-19. 

ực hiện Nghị quyết số 64,
từ năm 2018 đến nay, UBND

huyện đã hỗ trợ 35 lượt giáo
viên ở 4 cơ sở đủ điều kiện theo
quy định với tổng kinh phí hơn
230 triệu đồng. 

Đối với Nghị quyết số 08,
UBND huyện đã tổ chức tuyên
truyền, hướng dẫn thành lập 3
HTX, nâng tổng số HTX trên
địa bàn lên 12 đơn vị, 194 thành
viên với tổng số vốn đăng ký
28,7 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết số 20,
UBND huyện không thành lập
đội tuyên truyền lưu động và chỉ
đạo Trung tâm Văn hóa, ể
thao và Truyền thông huyện
phối hợp với Huyện đoàn,
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
tỉnh tuyên truyền lưu động tại
các xã.

Tại buổi kiểm tra, các đại

biểu đã thảo luận, phân tích, làm
rõ kết quả thực hiện các nghị
quyết; nguyên nhân những khó
khăn, hạn chế, vướng mắc trong
quá trình thực hiện và đề xuất
phương án để đưa các nghị
quyết vào thực tiễn.

Phát biểu kết luận, đồng chí
Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận
nỗ lực của UBND huyện Cao
Lộc trong quá trình thực hiện
các nghị quyết. Đồng thời đề
nghị UBND huyện tiếp tục phát
huy những kết quả đạt được,
khắc phục những khó khăn;
nghiên cứu hình thức phù hợp
với điều kiện thực tiễn để tổ
chức thực hiện các nghị quyết
của HĐND tỉnh trong thời gian
tới hiệu quả hơn. 

ngỌC HIẾu

trình nghiên cứu, biên soạn lịch
sử địa phương, lịch sử truyền
thống; quy trình thẩm định một
công trình lịch sử địa phương,
lịch sử truyền thống; công tác
tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa
phương, lịch sử truyền thống. 

Tại lớp tập huấn, các giảng
viên đã tập trung phân tích, làm
rõ những vấn đề như: các bước
tiến hành nghiên cứu, biên soạn
công trình lịch sử (từ xây dựng
kế hoạch, viết đề cương, bản
thảo, thẩm định, xuất bản),
những vấn đề cần lưu ý trong
quá trình soạn thảo; kết cấu một

cuốn lịch sử đảng bộ, lịch sử
truyền thống; mục đích, yêu cầu
công tác thẩm định, những
nguyên tắc và lưu ý quan trọng
trong quá trình thẩm định công
trình lịch sử; mục đích, nội
dung, hình thức, giải pháp nâng
cao chất lượng, hiệu quả công
tác tuyên truyền giáo dục lịch sử
địa phương…

Qua lớp tập huấn giúp các
đại biểu nhận thức rõ hơn về vai
trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu,
biên soạn, giảng dạy lịch sử đảng
bộ, lịch sử truyền thống. Đồng
thời nắm rõ hơn các bước tiến
hành, nâng cao chất lượng công

tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên
truyền, giáo dục lịch sử, góp
phần thiết thực phục vụ nhiệm

vụ chính trị của đơn vị, địa
phương.

PHƯƠng Dung
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Các đại biểu tham dự tập huấn 

Đoàn kiểm tra... 
Tiếp theo trang 1

Tiếp theo trang 1

Hơn 90 đại biểu...

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 
chống bạo lực trên cơ sở giới 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế
hoạch triển khai áng hành

động vì bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới năm
2020 trên địa bản tỉnh Lạng Sơn
(Kế hoạch số: 175/KH-UBND
ngày 22/10/2020).

áng hành động có chủ đề:
“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ
và trẻ em” được thực hiện từ ngày
15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.

Một số nội dung chủ yếu của
tháng hành động: tuyên truyền về
chủ đề, thông điệp và các hoạt

động của tháng hành động trên
các phương tiện thông tin đại
chúng trên địa bàn toàn tỉnh bằng
nhiều hình thức, phù hợp với từng
nhóm đối tượng; tổ chức các diễn
đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo,
tập huấn, giao lưu văn nghệ, thể
thao, tổ chức các cuộc thi về chủ
đề bình đẳng giới và bạo lực trên
cơ sở giới, giao lưu văn nghệ, thể
thao..., tổ chức gặp mặt biểu
dương những điển hình và điểm
sáng trong công tác phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới, đẩy mạnh

việc huy động các nguồn lực để
triển khai tháng hành động; bên
cạnh đó, cần chủ động lồng ghép
kiểm tra thực hiện công tác vì sự
tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới
với công tác chuyên môn, lĩnh vực
phụ trách; thanh tra, xử lý vi
phạm; đẩy mạnh công tác phòng
ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử
lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm
hại phụ nữ và trẻ em nhằm giảm
thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại
phụ nữ và trẻ em.

TS

Phê duyệt...

hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh
hoạt. UBND huyện Lộc Bình,
UBND các xã: Khánh Xuân, Mẫu
Sơn, huyện Lộc Bình phối hợp
với Trung tâm Nước sạch và Vệ
sinh môi trường nông thôn tỉnh
xác định ranh giới phạm vi của
vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy
nước sinh hoạt trên thực địa,
thực hiện các biện pháp bảo vệ
chất lượng nguồn nước sinh
hoạt, tiếp nhận thông tin, giải
quyết các vấn đề liên quan.

TS Bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác thanh tra,
kiểm tra năm học
2020 - 2021
Chiều  26/10/2020, Phòng

Giáo dục và Đào tạo huyện
Chi Lăng tổ chức bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác thanh tra,
kiểm tra năm học 2020 - 2021
cho 80 cán bộ.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên
được hướng dẫn công tác thanh
tra, kiểm tra, công tác thanh tra
nội bộ cơ sở giáo dục năm học
2020-2021; một số nội dung của
công tác giải quyết khiếu nại, tố
cáo, tiếp công dân, phòng chống
tham nhũng và lồng ghép triển
khai, hướng dẫn, giải quyết một
số nhiệm vụ cấp bách. 

Qua bồi dưỡng nhằm phát
huy hiệu quả của công tác thanh
- kiểm tra trong cơ sở giáo dục,
trên cơ sở đó phòng ngừa hiệu
quả và ngăn chặn những sai sót
có thể xảy ra.

THanH Hà
Chi Lăng

Tiếp theo trang 1

Theo số liệu Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh, từ đầu

năm 2020 đến hết ngày
23/10/2020, ban đã giải ngân các
nguồn vốn đầu tư công được
485/700,1 tỷ đồng, tương đương
69,3% kế hoạch, cao hơn bình
quân chung toàn tỉnh 9%.

Trong đó, vốn trái phiếu
Chính phủ giải ngân được
25,5/33 tỷ đồng; vốn ODA được
67/157 tỷ đồng; vốn ngân sách
Trung ương được 82/143,4 tỷ
đồng; nguồn vốn ngân sách địa
phương và vốn thu phí được
310,5/365,8 tỷ đồng.

Ban đang tập trung đẩy
nhanh tiến độ, phấn đấu đến hết
năm 2020, giải ngân đạt trên
95% kế hoạch vốn giao, riêng
nguồn vốn ODA đạt 90% kế
hoạch vốn giao.

Công Quân

Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh
giải ngân vốn đầu tư
công đạt 69,3% kế
hoạch

Ngày 26/10/2020, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tỉnh phối hợp

với Phòng Xây dựng phong trào
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc”, Công an tỉnh tổ chức hội
nghị tuyên truyền pháp luật cho
bà con Nhân dân xã Châu Sơn,
huyện Đình Lập.

Trong chương trình, gần 100
đại biểu là cán bộ, Nhân dân xã
Châu Sơn được thông tin về tình
hình trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Đồng thời được phổ biến nội
dung cơ bản của Luật Giao thông
đường bộ, đường sắt; phòng
chống tác hại của rượu, bia khi
tham gia giao thông; các giải
pháp đảm bảo an toàn giao
thông ở nông thôn, văn hóa giao
thông...  Cùng đó, bà con được
tuyên truyền về phòng, chống ma
túy và tệ nạn xã hội; tuyên truyền
chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới, gắn
với cuộc vận động  “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”…

ĐInH HƯƠng

Tuyên truyền pháp
luật tại xã Châu Sơn,
huyện Đình Lập

Triển khai thi công đường 
Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên 

Ngày 26/10/2020, Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng

tỉnh triển khai thi công xây lắp
dự án đường Hoa ám - Quý
Hòa - Vĩnh Yên.

eo kế hoạch, dự án sẽ hoàn
thành xây lắp vào ngày
26/7/2022, công trình có chiều
dài tuyến 23,23 km đi qua 3 xã:
Hoa ám, Quý Hòa, Vĩnh Yên,
tổng mức đầu tư công trình hơn
300 tỷ đồng. Toàn bộ mặt đường
của công trình được xây dựng
bằng kết cấu cấp phối đá dăm
láng nhựa, nền đường rộng 6,5
m, mặt đường rộng 3,5 m.

Công trình hoàn thành sẽ giải
quyết cơ bản tình trạng xuống
cấp nghiêm trọng của tuyến
đường, góp phần tránh ngập, ổn
định dân cư và thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội khu vực

tuyến đường đi qua tại 3 xã đặc
biệt khó khăn phía Tây của
huyện Bình Gia. 

Công Quân

Nhà thầu thực hiện đào đắp nền
đường công trình đường Hoa Thám -
Quý Hòa - Vĩnh Yên

Tạm giữ 20 người nhập cảnh trái phép 
và lái xe dương tính với ma tuý

Theo ông tấn xã Việt Nam,
sáng 26/10, Trung tá Nguyễn

Trường Sơn, Đội trưởng Đội
tuần tra kiểm soát giao thông
đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh
sát giao thông) cho biết, đơn vị
vừa tạm giữ 20 người Trung
Quốc nhập cảnh trái phép vào
Việt Nam; ngoài ra còn tạm giữ
lái xe dương tính với ma tuý.

ời điểm phát hiện vụ việc
vào khoảng 1 giờ sáng 26/10.
eo đó, nhận được thông tin
yêu cầu phối hợp của Công an
tỉnh Lạng Sơn, Đội 2 đã chủ
động tiến hành dừng 3 xe ô tô tại
trạm thu phí thuộc cao tốc Bắc
Giang-Lạng Sơn để kiểm tra. Tại
thời điểm kiểm tra, các chiến sĩ
Đội 2 phát hiện 20 người Trung
Quốc trên 3 xe ô tô, không xuất

trình được các giấy tờ hợp pháp.
Lực lượng chức năng đã lập biên
bản và đưa 20 người Trung Quốc
cùng và 3 lái xe về Công an tỉnh
Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, làm
rõ.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày
25/10, trong quá trình tuần tra
kiểm soát, tại Km10 thuộc cao
tốc Hà Nội-Hải Phòng theo
hướng Hà Nội, một tổ công tác
của Đội 2 tiến hành kiểm tra xe
ô tô con 4 chỗ, mang biển kiểm
soát 30E-869.xx, do tài xế
Nguyễn T. H. (30 tuổi), thường
trú tại quận Hồng Bàng, thành
phố Hải Phòng điều khiển. Qua
kiểm tra, bằng cách test nhanh,
tổ công tác phát hiện lái xe dương
tính với ma túy.

BT
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Trong những năm qua, từ các
nguồn vốn Chương trình mục
tiêu Quốc gia, chương trình
134, nhiều công trình cấp nước
đã được xây dựng trên địa bàn
huyện Hữu Lũng. Tuy nhiên, sau
một thời gian hoạt động, các
công trình chưa phát huy hiệu
quả.

Năm 2008, công trình cấp
nước sinh hoạt xã Yên
Vượng hoàn thành với

tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng, có
khả năng cấp nước cho hơn 500
hộ dân. Thế nhưng, sau khi hoạt
động được 3 tháng, công trình đã
“đắp chiếu”.

Ông Đào Đoàn Khiếm, thôn
Sơn Đông, xã Yên Vượng cho
biết: Sau ít tháng sử dụng, công
trình không còn hoạt động, hệ
thống đường ống hư hỏng, cỏ
mọc um tùm quanh các bể chứa.
ực trạng đó buộc chúng tôi
phải bỏ tiền khoan giếng để tìm
nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Tương tự, công trình cấp nước
sinh hoạt xã Tân ành xây dựng
từ năm 2015 với vốn đầu tư 2 tỷ
đồng hiện chỉ hoạt động cầm
chừng, kém hiệu quả. eo thiết
kế, công trình cung cấp nước cho
gần 200 hộ thuộc 3 thôn: Tân Phú,
Cây Sấu, Làng Cống. Tuy nhiên,
thực tế hơn 4 năm qua, công trình
chỉ phục vụ cho 40 hộ thuộc thôn
Cây Sấu. 

Hiện nay, toàn huyện Hữu

Lũng có 21 công trình cấp nước,
trong đó có tới 5 công trình đã
ngừng hoạt động, 4 công trình
xuống cấp nghiêm trọng, khó có
thể tái sử dụng, còn lại là các công
trình hoạt động hiệu quả mức độ
trung bình. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới
trình trạng các công trình cấp
nước kém hiệu quả. Trước hết,
xuất phát từ khâu khảo sát, thiết
kế nên chất lượng một số công
trình không đảm bảo, ngay sau
khi vận hành, công trình không
đủ năng lực cấp nước theo thiết kế
ban đầu. Ông Lý Trường Giang,
Chủ tịch UBND xã Yên Vượng
cho biết: Khi đi vào vận hành,
công trình chỉ cung cấp nước cho
những thôn gần bể đầu nguồn,
còn những thôn nằm ở xa hầu
như nước ít về tới. Hệ thống máy
bơm từ bể chứa chính và đường
ống dẫn về các bể chứa không đáp

ứng  được so với thiết kế. Cũng
trong thời gian này, UBND huyện
xây dựng đường giao thông Gốc
Me - Yên ịnh nên phải di dời
một phần hệ thống đường ống
dẫn nước công trình cấp nước.
Sau khi nhà thầu đào đường, tháo
dỡ, việc lắp đặt lại đường ống đã
không còn đúng với thiết kế ban
đầu. 

Song song với đó, công tác
quản lý, vận hành các công trình
cấp nước còn nhiều bất cập. Sau
khi được bàn giao, các xã đều lập
tổ quản lý nhưng phần lớn đều
hoạt động lỏng lẻo, không xây
dựng được quy chế hoạt động cụ
thể, không phát huy hết tinh thần
trách nhiệm với nhiệm vụ được
giao. êm vào đó, ý thức một bộ
phận người dân còn hạn chế
trong việc sử dụng, bảo vệ nguồn
nước dẫn tới tình trạng “đầu thừa
đuôi thiếu”. Do đó, sau một thời

gian hoạt động, nhiều công trình
đã nhanh xuống cấp, hư hỏng.

Trước thực trạng trên, các cấp,
ngành trên địa bàn huyện Hữu
Lũng cần quan tâm tìm giải pháp
tháo gỡ. Trước hết cần kiểm tra, rà
soát, đánh giá tổng thể thực trạng
các công trình. Đối với các công
trình không thể sử dụng được cần
đánh giá, rút ra bài học kinh
nghiệm. Với những công trình
xuống cấp, huyện cần cân đối
ngân sách hoặc huy động các
nguồn lực xã hội hoá để duy tu,
sửa chữa, phát huy hiệu quả công
trình. Đồng thời, quan tâm làm tốt
hơn nữa công tác tuyên truyền,
vận động, nâng cao nhận thức, ý
thức, trách nhiệm của người dân
trong khai thác, sử dụng các công
trình công cộng.

Cùng với đó, có thể học hỏi, áp
dụng những cách làm hay của một
số đơn vị trên địa bàn tỉnh như
mô hình thu phí sử dụng nước với
giá từ 2.000 đồng đến 3.000
đồng/m3 tại xã Bằng Mạc (Chi
Lăng) và xã Hồng Phong (Bình
Gia); các tổ quản lý công trình
nước sinh hoạt cấp thôn tại các xã:
Châu Sơn, Bắc Lãng (huyện Đình
Lập) xây dựng quy chế hoạt động,
yêu cầu các hộ dân phải nghiêm
túc chấp hành… Đây là những
công trình đã có tuổi thọ từ 10 đến
15 năm sau khi đi vào sử dụng và
hiện vẫn đang vận hành tốt.

PHƯƠng VY

Hữu LũNG 

Khó khăn trong quản lý các công trình cấp nước nông thôn

Năm 2020, dự toán thu nội
địa trên địa bàn tỉnh
được Bộ Tài chính giao

2.466 tỷ đồng, tỉnh phấn đấu thu
tăng thêm 11,5% so với dự toán.
Mặc dù ngay từ đầu năm, công tác
thu ngân sách đã được các cấp,
ngành liên quan tập trung chỉ đạo
sát sao, thường xuyên, tuy nhiên,
do ảnh hưởng của dịch Covid-19
nên kết quả thu nội địa trên địa
bàn tỉnh đạt thấp. Cụ thể, tính đến
ngày 21/10, tổng thu nội địa trên
địa bàn tỉnh mới được 2.158 tỷ
đồng, bằng 78,5% dự toán tỉnh
giao và bằng 82,5% so với cùng kỳ
năm 2019.

ời gian còn lại của năm
2020 không nhiều, chính vì vậy,
để phấn đấu hoàn thành kế hoạch
thu nội địa đề ra, các cơ quan
chuyên môn đang tập trung tìm
các giải pháp để nâng cao hiệu
quả công tác thu ngân sách. Ông
Nguyễn Chiến ắng, Phó Cục
trưởng Cục uế tỉnh cho biết:
Với vai trò cơ quan thường trực
công tác thu nội địa, Cục uế đã
và đang khẩn trương triển khai
các giải pháp đồng bộ, phù hợp để
khai thác tốt nguồn thu, chống
thất thu.

eo đó, cơ quan thuế đã tổ
chức rà soát tất cả các khoản thu,
sắc thuế. Qua đó phân tích, đánh
giá và tập trung thu những khoản
có khả năng thu được cao. Nổi bật
như thu nợ thuế và thu tiền sử
dụng đất. Qua gần 10 tháng đầu
năm 2020, thu nợ thuế được gần
300 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất
được hơn 590 tỷ đồng. Tuy nhiên,
số thu từ khoản thu này còn nhiều
(nợ thuế còn trên 270 tỷ đồng và
tiền sử dụng đất phát sinh liên
tục).

Chính vì vậy, để thu được
khoản thu này, cơ quan thuế tiếp
tục thực hiện nghiêm túc, kiên
quyết với các trường hợp chây ì,
dây dưa nợ đọng thuế bằng các
biện pháp như: thông báo nợ; trực
tiếp làm việc với trường hợp nợ
thuế lớn, kéo dài; thực hiện các
biện pháp cưỡng chế nợ thuế…
Bên cạnh đó, cơ quan thuế tiếp
tục phối hợp với các cơ quan liên
quan tập trung tuyên truyền, vận
động các trường hợp nợ tiền sử
dụng đất thực hiện nghĩa vụ nộp
ngân sách.

Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ
tịch UBND huyện Hữu Lũng cho
biết: Hiện số nợ thuế trên địa bàn

huyện là gần 50 tỷ đồng. Để thu
nợ thuế cũng như tiền sử dụng
đất, UBND huyện đã chỉ đạo cơ
quan thuế chủ động phối hợp với
các cơ quan liên quan tăng cường
đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ
thuế (phấn đấu hết năm 2020, số
nợ dưới 5% so với tổng thu ngân
sách trên địa bàn); phối hợp với
UBND các xã, thị trấn tăng cường
tuyên truyền, vận động thu tiền sử
dụng đất, phấn đấu từ nay đến hết

năm 2020, thu thêm hơn 10 tỷ
đồng (qua hơn 9 tháng đầu năm
2020, thu tiền sử dụng đất trên địa
bàn huyện được hơn 30 tỷ đồng,
đạt 151% dự toán tỉnh giao).

Bên cạnh tập trung thu hồi nợ
thuế, thu tiền sử dụng đất, từ đầu
tháng 10/2020, Cục uế tỉnh đã
tổ chức các đoàn công tác trực
tiếp đến các huyện, thành phố để
làm việc, trong đó ưu tiên đến các
địa bàn có số thu thấp so với dự

toán trước. Qua đó phân tích,
đánh giá kết quả thu, đồng thời
đưa ra các giải pháp cụ thể để
từng bước tháo gỡ, giúp các
huyện, thành phố có thêm
phương án để thực hiện tốt hơn
nhiệm vụ thu ngân sách những
tháng còn lại trong năm.

Ông Phạm Tuấn Anh, Chi cục
trưởng Chi cục uế khu vực III
(phụ trách địa bàn các huyện: Văn
Lãng, Tràng Định) cho biết: Từ
đầu năm 2020 đến nay, công tác
thu ngân sách trên địa bàn Chi
cục uế khu III quản lý gặp rất
nhiều khó khăn do dịch Covid-
19. Để từng bước khắc phục khó
khăn, Cục uế tỉnh, UBND các
huyện: Văn Lãng, Tràng Định đã
quan tâm chỉ đạo sát sao, đưa ra
các giải pháp cụ thể để nâng cao
hiệu quả thu ngân sách trên địa
bàn trong thời gian tới như: chỉ
đạo các phòng, ban chuyên môn
tăng cường  phối hợp trong công
tác thu nợ thuế; chống thất thu
ngân sách; tập trung rà soát hộ
kinh doanh, điều tra doanh số để
đưa vào diện quản lý thu thuế…

Cùng với những giải pháp nêu
trên, những tháng cuối năm 2020,
ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh
công tác quản lý thuế theo chức
năng; phối hợp chặt chẽ với các cơ
quan liên quan trong quản lý, khai
thác nguồn thu; theo dõi các
trường hợp được giãn, giảm thuế
để ngay khi hết hạn sẽ đôn đốc
nộp ngân sách; tập trung chống
thất thu…

Với sự chủ động của cơ quan
thuế và sự phối hợp chặt chẽ của
các cơ quan liên quan, hy vọng
công tác thu nội địa trên địa bàn
tỉnh những tháng cuối năm sẽ đạt
được những kết quả tích cực, qua
đó góp phần quan trọng vào kết
quả thu ngân sách chung trên địa
bàn tỉnh năm 2020n

NgàNh thuế

Quyết tâm vượt khó thu nội địa

Cán bộ Phòng Quản lý và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh rà soát 
các khoản nợ thuế của doanh nghiệp

Bể chứa nước tại thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng đã bỏ hoang hơn 10 năm qua

TÂN AN

Mặc dù từ đầu năm đến nay, công tác thu nội địa
trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn song
ngành thuế vẫn đang nỗ lực, quyết tâm để nâng
cao hiệu quả công tác thu ngân sách những tháng
cuối năm, qua đó phấn đấu thu nội địa năm 2020
ở mức cao nhất.

Gần 50 đoàn viên,
thanh niên thành
phố Lạng Sơn được
tập huấn chương
trình OCOP

Ngày 26/10, Thành đoàn
thành phố Lạng Sơn tổ

chức tập huấn cho gần 50 đoàn
viên, thanh niên trên địa bàn về
xây dựng nông thôn mới và
triển khai Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) năm
2020.

Tại buổi tập huấn, đoàn
viên, thanh niên được cán bộ Sở
Khoa học và Công nghệ truyền
đạt kiến thức về sở hữu trí tuệ;
hướng dẫn xây dựng và đăng ký
nhãn hiệu cho sản phẩm và một
số kiến thức về khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo.

Đồng thời, học viên cũng
được truyền đạt kiến thức về
xây dựng nông thôn mới, khởi
nghiệp từ nông nghiệp gắn với
chương trình OCOP.

ĐẶng DŨng

Các đoàn viên thanh niên thành
phố Lạng Sơn tham gia buổi 
tập huấn
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Xã Chi Lăng, huyện Chi
Lăng là 1 trong 5 xã
được tỉnh chọn chỉ đạo

điểm về xây dựng nông thôn
mới đầu tiên, giai đoạn 2011 -
2015 và đạt chuẩn xã nông thôn
mới vào năm 2014. Phát huy
những kết quả đạt được, tiếp
tục được tỉnh, huyện quan tâm
chỉ đạo làm điểm xây dựng xã
nông thôn mới nâng cao giai
đoạn 2015 - 2020. Với nhận
thức và trách nhiệm của tập thể
Ban Chấp hành, Ban Thường
vụ Đảng ủy, cấp ủy, chính
quyền xã đã chủ động xây dựng
kế hoạch, đề ra các mục tiêu,
giải pháp, vận dụng vào điều
kiện thực tế của địa phương,
tuyên tuyền vận động Nhân
dân, tổ chức triển khai thực
hiện xây dựng xã nông thôn
mới nâng cao. Qua 4 năm thực
hiện với sự hỗ trợ của Nhà
nước và sự đóng góp của người
dân, xã đã nâng cấp và làm mới
đường bê tông, chỉnh trang nhà
văn hóa, người dân tự đầu tư
xây mới, nâng cấp nhà cửa, các
công trình phụ…

Song song với việc lãnh đạo,
chỉ đạo xây dựng nông thôn
mới nâng cao, việc phát triển
kinh tế cũng hết sức được quan
tâm, Đảng ủy xã đã lãnh đạo,
chỉ đạo Nhân dân thực hiện tái
cơ cấu nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới, mở rộng
diện tích, nâng cao giá trị, chất
lượng các loại cây ăn quả, như
cây na, cây cam, cây bưởi... là
những cây chủ lực cho thu
nhập cao, hiện nay nhiều hộ
thu từ cây ăn quả từ 150 đến
200 triệu đồng, nhiều mô hình
cây ăn quả cho thu nhập cao, có
hộ thu từ 300 đến 500 triệu
đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của
xã hiện còn 1,3%, thu nhập
bình quân đạt 42,8 triệu
đồng/người/năm, kinh tế tăng
trưởng, văn hóa - xã hội phát
triển. Số thôn, số hộ văn hóa
đạt cao, 100% các tổ chức đảng
đều hoàn thành tốt và hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Những kết quả đó là sự nỗ
lực phấn đấu của Đảng bộ,
chính quyền, Nhân dân các dân
tộc trên địa bàn, bộ mặt nông
thôn ngày càng được đổi mới
toàn diện. Đến tháng 12/2019,
xã Chi Lăng được Chủ tịch
UBND tỉnh quyết định công
nhận đạt chuẩn xã nông thôn
mới nâng cao. Đạt chuẩn xã
nông thôn mới nâng cao, diện
mão nông thôn trên địa bàn xã
tiếp tục được thay da, đổi thịt,
với những ngôi nhà khang
trang, những tuyến đường bê

tông trải dài từng thôn, từng
ngõ; những mô hình kinh tế rõ
nét cho thu nhập cao ngày càng
nhiều hơn, đời sống vật chất
tinh thần của người dân không
ngừng được cải thiện. Những
thành quả đó là được sự quan
tâm của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ
đạo sát sao của Huyện ủy,
HĐND, UBND huyện, sự giúp
đỡ của các ban, ngành trong
huyện, sự vận dụng sáng tạo
của Đảng bộ, chính quyền địa
phương, sự hưởng ứng đồng
thuận vào cuộc của người dân
trong quá trình tổ chức thực
hiện.

Để duy trì và nâng cao chất
lượng các tiêu chí đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao, tiến
tới xây dựng xã nông thôn kiểu
mẫu, tôi xin được chia sẻ một
số giải pháp như sau:

Một là, đẩy mạnh phát triển
kinh tế, tiếp tục tái cơ cấu nông
nghiệp, nâng cao thu nhập cho
người nông dân; tiếp tục thực
hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU,
ngày 27/7/2016 của Ban Chấp

hành Đảng bộ huyện về tái cơ
cấu nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới. Trước
mắt, tiếp tục rà soát những diện
tích không chủ động nước tưới
chuyển sang trồng các loại cây
ăn quả có giá trị kinh tế. Đẩy
mạnh phát triển kinh tế vườn,
duy trì và nhân rộng các vườn
cây ăn quả có hiệu quả rõ nét,
gắn phát triển kinh tế vườn,
nhà vườn theo tiêu chí nông
thôn mới nâng cao. Tăng cường
công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng, khuyến khích Nhân
dân phát triển kinh tế lâm
nghiệp gắn với trồng các loại
cây cho hiệu quả kinh tế cao.

Hai là, tiếp tục đầu tư xây
dựng hạ tầng, nâng cấp bê tông
hóa mở rộng các tuyến đường
liên thôn đã xuống cấp, tiếp tục
bê tông hóa giao thông nội
đồng, kiến cố hóa kênh mương,
để tạo điều kiện thuận lợi cho
phát triển kinh tế.

Ba là, nâng cao chất lượng
các tiêu chí trong lĩnh vực văn
hóa, xã hội, môi trường. Tiếp

tục duy trì, nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện, chú trọng
giáo dục đạo đức lối sống, lịch
sử, truyền thống văn hóa dân
tộc của quê hương. Tăng cường
công tác đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ từ xã đến thôn; đẩy
mạnh phong trào khuyến học,
khuyến tài, xây dựng xã hội học
tập; phát huy hiệu quả hoạt
động của trung tâm học tập
cộng đồng. Đồng thời thực
hiện tốt các chương trình mục
tiêu quốc gia về y tế; vận động
toàn dân tham gia bảo hiểm y
tế, tổ chức tốt phong trào văn
hóa, văn nghệ, thể thao, nhất là
thực hiện nếp sống văn hóa,
văn minh. Nâng cao vai trò và
trách nhiệm của cấp ủy, thực
hiện chương trình mục tiêu
quốc gia về giảm nghèo bền
vững, không để tái nghèo. Phấn
đấu đến năm 2021, cơ bản xã
không còn hộ nghèo, trừ các
đối tượng thuộc diện bảo trợ xã
hội không thể thoát nghèo.

Bốn là, tập trung xây dựng
hệ thống chính trị vững mạnh,
giữ vững an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết
số 27-NQ/HU, ngày 4/8/2016,
của Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện về nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ công chức, viên
chức trên địa bàn huyện đến
năm 2020 và những năm tiếp
theo. Tập trung củng cố đội ngũ
cán bộ thôn; nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công

chức xã. Phấn đấu đến hết năm
2023, 100% cán bộ, công chức
xã đạt trình độ trung cấp chính
trị, có trình độ đại học chuyên
môn (hiện nay trình độ trung
cấp chính trị của đội ngũ cán
bộ xã đạt 70%, trình độ đại học
đạt 75%).

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, nâng cao
nhận thức, phát huy vai trò chủ
thể của người dân trong xây
dựng nông thôn mới. Tăng
cường công tác tuyên truyền
trong cán bộ, đảng viên và nhân
dân về ý nghĩa, tầm quan trọng,
nội dung, cách làm trong xây
dựng nông thôn mới kiểu mẫu;
qua đó, góp phần nâng cao
nhận thức của cả hệ thống
chính trị, phát huy vai trò chủ
thể của người dân trong xây
dựng nông thôn mới. Coi công
tác vận động, tuyên truyền là
nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên của các cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể từ xã đến thôn. Kịp
thời biểu dương, khen thưởng
những gương điển hình trong
phong trào thi đua xây dựng
nông thôn mới. 

Sáu là, tập trung huy động,
lồng ghép, sử dụng có hiệu quả
các nguồn vốn để đáp ứng yêu
cầu xây dựng nông thôn mới
kiểu mẫu. Quản lý và sử dụng
có hiệu quả nguồn vốn được
phân bổ từ chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới; đồng thời huy động
từ các nguồn lực xã hội hóa; ưu
tiên xây dựng cơ sở hạ tầng
thiết yếu, công trình phục vụ
sản xuất, phù hợp với yêu cầu,
nguyện vọng của Nhân dân.
Phát huy nguồn lực sẵn có của
địa phương cũng như huy động
nguồn lực trong cộng đồng dân
cư, chỉnh trang, cải tạo tường
rào cổng ngõ, nhà ở, xây dựng
các công trình vệ sinh, chuồng
trại chăn nuôi hợp vệ sinh, cải
tạo vườn tạp phát triển kinh tế,
đầu tư ứng dụng các tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Bảy là, phát huy vai trò của
cả hệ thống chính trị trong quá
trình chỉ đạo, tổ chức thực
hiện. Tăng cường hơn nữa sự
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự
điều hành của chính quyền, sự
phối hợp đồng bộ của Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể từ xã
đến thôn trong tham gia xây
dựng nông thôn mới. Phân
công rõ nhiệm vụ, nâng cao
trách nhiệm người đứng đầu
cấp ủy, chính quyền, và người
được phân công phụ trách, với
từng nội dung, từng lĩnh vực.
Đồng thời củng cố, kiện toàn
Ban phát triển thôn, bản bảo
đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụn

Một số giải pháp nâng cao chất lượng các
tiêu chí duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao, tiến tới xây dựng xã kiểu mẫu
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Lăng Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy
xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng có bài tham luận: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí duy
trì xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Báo Lạng Sơn
trân trọng trích đăng tham luận.

Cổng khu dân cư kiểu mẫu thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng
Ảnh:  LA TUYẾT MAI

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao,
việc phát triển kinh tế cũng hết sức được quan tâm, Đảng ủy xã đã lãnh
đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện tái cơ nông nghiệp gắn với xây dựng nông
thôn mới, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị, chất lượng các loại cây ăn
quả, như cây na, cây cam, cây bưởi... là những cây chủ lực cho thu nhập
cao, hiện nay nhiều hộ thu từ cây ăn quả từ 150 đến 200 triệu đồng, nhiều
mô hình cây ăn quả cho thu nhập cao, có hộ thu từ 300 đến 500 triệu
đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 1,3%, thu nhập bình quân đạt
42,8 triệu đồng/người/năm, kinh tế tăng trưởng, văn hóa - xã hội phát
triển. Số thôn, số hộ văn hóa đạt cao, 100% các tổ chức đảng đều hoàn
thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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Những ngày này, cả nước
đều hướng về miền Trung
ruột thịt. Trên địa bàn

tỉnh, các tổ chức cá nhân đã có
những hành động thiết thực như
ủng hộ tiền, quần áo, lương thực
thực phẩm… 

Bà Khúc ị Ngân, Chủ tịch
Hội Phụ nữ chợ Đông Kinh
(thành phố Lạng Sơn) cho biết: Để
ủng hộ bà con miền Trung, từ ngày
20/10/2020 đến nay, hội đã kêu gọi
vận động hơn 300 hội viên, tiểu
thương trong chợ ủng hộ được
hơn 20 triệu đồng tiền mặt, hàng
nghìn bộ quần áo, 15 thùng mỳ
tôm cùng rất nhiều đồ gia dụng…
Mặc dù năm nay dịch bệnh, hoạt
động buôn bán kinh doanh đều
giảm sút nhưng chúng tôi vẫn
đang tiếp tục vận động ủng hộ bà
con vùng lũ, tất cả vì miền Trung
ruột thịt.

Trong chuyến đi cứu trợ 3 ngày
đến xã ạch Lạc, huyện ạch
Hà, tỉnh Hà Tĩnh, anh Lê Xuân
Quý (trú tại thị trấn Bình Gia,
huyện Bình Gia) - trưởng đoàn
cùng 7 người trong đoàn thiện
nguyện huyện Bình Gia đã trực
tiếp đến các hộ dân trao 300 thùng
mỳ tôm, 25 bao quần áo, 25 thùng
nước uống, 70 kg gạo, 1 thùng
bánh chưng… Anh Đông cho biết:
Sau chuyến đi này, chúng tôi vẫn
tiếp tục phát động, vận động đóng
góp theo khả năng để lên đường đi
1 chuyến nữa. Người dân miền
Trung còn khổ, chúng tôi còn đi.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do
dịch Covid-19 nhưng nhiều tổ
chức, cá nhân trên địa bàn vẫn sẵn
sàng đóng góp chia sẻ khó khăn
với người dân vùng thiên tai. Điển
hình như: Câu lạc bộ (CLB) ắp
sáng niềm tin; CLB Chia sẻ yêu
thương; Hội các quầy thuốc nhà
thuốc; Hội Chữ thập đỏ (CTĐ);
Nhân dân khối Đèo Giang

(phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn)...

Sự yêu thương, chia sẻ với tấm
lòng “một miếng khi đói bằng một
gói khi no” của các tổ chức, cá
nhân vẫn đang tiếp tục được lan
tỏa. Cùng chung tay với cộng
đồng, các tổ chức tôn giáo trên địa
bàn cũng kêu gọi, những tấm lòng
từ thiện giúp đỡ đồng bào miền
Trung. Đại đức ích Bản Chung,
Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội
Phật giáo tỉnh cho biết: Để chia sẻ
khó khăn với đồng bào miền
Trung, từ ngày 20/10/2020 đến
nay, Ban Trị sự đã kêu gọi chư
tăng, phật tử và bà con Nhân dân
quyên góp ủng hộ được 150 triệu
đồng tiền mặt. Ban Trị sự tiếp
nhận đến hết ngày 20/11/2020 và
sẽ trực tiếp đi trao cho những hộ
gia đình bị lũ chia cắt.

Với tinh thần đại đoàn kết dân

tộc, tương thân tương ái, Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội CTĐ
tỉnh cùng nhiều ban, ngành, đoàn
thể khác đã kêu gọi đóng góp, cứu
trợ các tỉnh miền Trung, giúp
đồng bào khắc phục thiệt hại do
thiên tai, bão lũ. Là cơ quan
chuyên vận động, tiếp nhận
nguồn hàng cứu trợ của những
tấm lòng hảo tâm, Hội CTĐ tỉnh
đã lên kế hoạch tổ chức 2 đợt cứu
trợ các tỉnh miền Trung từ đầu
tháng 10 đến tháng 11/2020. Đến
nay, hội đã tiếp nhập được tổng số
hơn 1 tỷ đồng, gồm: 130 triệu
đồng tiền mặt và quần áo, lương
thực thực phẩm trị giá hơn 900
triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, hội
đã tổng hợp, phân loại giao cho
các CLB đi trao cho đồng bào các
tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng
nề.

Bà Nông Bích uận, Chủ

tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Ngay
sau khi có thông tin về tình hình
bão lũ miền Trung, hội đã chủ
động kêu gọi và nhận được sự
hưởng ứng của nhiều cơ quan,
đoàn thể, doanh nghiệp và người
dân đóng góp ủng hộ đồng bào
miền Trung. Hiện nay, hội tiếp
tục chỉ đạo cơ sở, các CLB phát
động người dân ủng hộ các mặt
hàng gia dụng thiết thực. Dự kiến
đầu tháng 11/2020, hội tổ chức
đoàn đi miền Trung cứu trợ, trực
tiếp đến với những hộ gia đình
khó khăn nhất, đến nay vẫn bị
chia cắt do mưa lũ.

Trước khó khăn, mất mát mà
người dân, các chiến sĩ gánh chịu
khi diễn biến thiên tai còn khó
lường thì những đóng góp thiết
thực, ủng hộ của mỗi người dân sẽ
góp phần vực dậy và ổn định cuộc
sống cho đồng bào miền Trungn

Đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung
NGỌC HIẾU

Những ngày gần đây, bão chồng bão, lũ chồng lũ khiến cho hàng nghìn gia đình ở miền Trung rơi vào
cảnh khốn đốn. Nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động, ủng hộ tiền, quần áo,
lương thực vì đồng bào miền Trung ruột thịt.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận kinh phí của CLB quần vợt Trường Thanh hỗ trợ đồng bào miền Trung

Ông Luyện sinh năm 1965, công
tác tại Sở Tư pháp từ năm 1991,
được công nhận là báo cáo viên
pháp luật cấp tỉnh từ năm 2008.
Gần 12 năm làm báo cáo viên
pháp luật, ông đã trực tiếp thực
hiện gần 250 cuộc tuyên truyền
pháp luật cho hàng nghìn lượt
người nghe. 

Để cuộc tuyên truyền pháp luật
được tổ chức thành công, ông luôn
chuẩn bị kỹ tài liệu, xây dựng đề
cương tuyên truyền, lựa chọn nội
dung phù hợp với tình hình địa
phương và nhu cầu của Nhân dân.
Vừa trực tiếp PBGDPL, ông Luyện
vừa xây dựng kho đề cương mẫu,
sản xuất video clip về tuyên truyền
pháp luật; trung bình mỗi năm,
ông duyệt và đăng tải hơn 100 tin,
bài, văn bản pháp luật mới trên
trang thông tin điện tử của Sở Tư
pháp; giới thiệu được gần 20 thông
tin pháp luật trên Báo Lạng Sơn…
Qua đó đã kịp thời tuyên truyền
cho công dân những văn bản pháp
luật mới ban hành, góp phần nâng
cao nhận thức pháp luật của Nhân

dân, hiệu quả công tác PBGDPL.
Từ năm 2013, ông Luyện được

bổ nhiệm làm Trưởng Phòng
PBGDPL và theo dõi thi hành pháp
luật, Sở Tư pháp. Với nhiệm vụ được
giao là tham mưu cho lãnh đạo sở
thực hiện công tác quản lý Nhà
nước về công tác PBGDPL, hòa giải
ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật
và công tác theo dõi thi hành pháp
luật, ông đã có cách làm khoa học,
sáng tạo trong thực hiện công việc. 

Ông Luyện cho biết: Tôi thường
xuyên nghiên cứu, tìm tòi, cập nhật
văn bản pháp luật mới. Ngay từ
đầu năm, tôi đã xây dựng kế hoạch
công tác, chủ động phối hợp với
lãnh đạo các phòng, đơn vị và các
chuyên viên của phòng để tham
mưu kịp thời cho lãnh đạo sở triển
khai nhiệm vụ công tác của ngành.
Tôi đã định hướng, phân công
nhiệm vụ đối với chuyên viên của
phòng phù hợp với trình độ, năng

lực của mỗi đồng chí. Nhờ đó, các
dự thảo kế hoạch, chương trình, đề
án, báo cáo do cấp trên giao được
hoàn thành đúng thời hạn.  

Ngoài công tác tập huấn định
kỳ, để nâng cao chất lượng đội ngũ
báo cáo viên, tuyên truyền viên
pháp luật, ông Luyện đã tham mưu
cho lãnh đạo Sở Tư pháp trình
UBND tỉnh tổ chức Hội thi Hòa giải
viên giỏi năm 2016, Cuộc thi Báo
cáo viên pháp luật giỏi năm 2019.
Các hội thi, cuộc thi đã được triển
khai đến cấp huyện thu hút đông
đảo đội ngũ hòa giải viên, báo cáo
viên pháp luật tham gia; tạo cơ hội
để đội ngũ báo cáo viên, hòa giải
viên trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ
năng nghiệp vụ.

Không ít lần chúng tôi cùng ông
Luyện đi tuyên truyền pháp luật tại
các xã vùng sâu, xa, biên giới, có khi
đi từ sáng sớm tinh sương, có lúc
phải vào trước cả 1 ngày để chuẩn
bị kịp buổi tuyên truyền sáng hôm
sau. Tại mỗi buổi tuyên truyền ông
đều để lại ấn tượng tốt đẹp với Nhân
dân. Ông Triệu Tiến Long, Trưởng
thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn,
huyện Lộc Bình, người tham dự buổi
tuyên truyền pháp luật do ông

Luyện làm báo cáo viên cho biết: Dự
buổi tuyên truyền về Luật Hòa giải ở
cơ sở do Sở Tư pháp tổ chức ngày
23/10/2020 vừa qua, tôi thấy báo
cáo viên tuyên truyền ngắn gọn, dễ
hiểu. Đồng chí còn cho chúng tôi
xem phóng sự, đưa ra ví dụ minh
họa về những tình huống hòa giải ở
cơ sở cụ thể để chúng tôi vận dụng
vào công tác hòa giải ở thôn.

Nhờ tận tụy, nỗ lực trong công
việc, ông Luyện nhận được nhiều
giấy khen, bằng khen của Giám đốc
Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp, 4 năm liền
(2016 - 2019), ông là chiến sỹ thi đua
cơ sở. Tháng 7/2020, ông được nhận
bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
vì có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua yêu nước giai
đoạn 2016 – 2020. 

Đánh giá về ông Luyện, bà
Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư
pháp cho biết: Đồng chí Luyện là
báo cáo viên pháp luật giỏi, đóng
góp tích cực cho công tác PBGDPL
của tỉnh. Đồng chí là người có trách
nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm
vụ, có nhiều đổi mới trong công tác,
là tấm gương tiêu biểu để cán bộ
trong cơ quan học tập và noi theo. 

DƯƠng DuYÊn

Ông Dương Công Luyện tuyên truyền về Luật Hòa giải ở cơ sở
tại huyện Lộc Bình 

Báo cáo viên...
Tiếp theo trang 1
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Ngày 22/10/2020, có mặt
tại khu vực nhập cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Hữu

Nghị, huyện Cao Lộc, chúng tôi
nhận thấy việc thực hiện các quy
định phòng, chống dịch luôn
được các đơn vị thực hiện
nghiêm túc. Tại đây, nhân viên
kiểm dịch thực hiện đúng các
bước kiểm tra sức khỏe cho
người nhập cảnh. Ông Nguyễn
Đức Thịnh, đại diện Công ty Cổ
phần thép Hòa Phát Dung Quất,
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi cho biết: Để nhập cảnh, các
chuyên gia làm việc cho công ty
đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục hợp lệ
và có giấy chứng minh âm tính
với virus SARS-CoV-2. Khi nhập
cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu
Nghị, các chuyên gia được vận
chuyển bằng xe chuyên dụng và
phải cách ly 14 ngày. Công ty
luôn thực hiện đúng quy định
của Bộ Y tế để đảm bảo công tác
phòng, chống dịch đạt hiệu quả
cao nhất.

Từ đầu năm đến nay, người
nước ngoài nhập cảnh vào Việt
Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu
Nghị là 23.381 lượt, 100% số
người nhập cảnh đều phải thực
hiện các bước kiểm tra y tế
phòng, chống dịch Covid-19
theo quy định bắt buộc. Ông
Hoàng Phúc Sinh, Trưởng Khoa
Kiểm dịch y tế và xử lý y tế, Tổ

trưởng Tổ Kiểm dịch y tế Hữu
Nghị, Trung tâm Kiểm dịch y tế
Quốc tế Lạng Sơn cho biết: Quy
trình kiểm soát y tế ở đây rất
nghiêm ngặt. Tất cả người nhập
cảnh đều phải khai báo y tế. Với
chuyên gia nhập cảnh vào Việt
Nam phải có giấy xét nghiệm có
kết quả âm tính với Covid-19 hai
lần trở lên do các đơn vị chuyên
môn có thẩm quyền cấp. Cùng

đó, quy trình tiếp nhận khách
nhập cảnh đưa đến các cơ sở
cách ly ở trong và ngoài tỉnh
cũng được chúng tôi phối hợp
thực hiện chặt chẽ, đúng quy
định của Bộ Y tế.

Hiện nay, tình hình dịch
Covid-19 trên thế giới đang diễn
biến phức tạp. Tại Việt Nam, đã
hơn 50 ngày không phát sinh ca
nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy

nhiên, nguy cơ dịch bệnh luôn
thường trực khi các ca nhiễm
Covid-19 vẫn được phát hiện
trong các trường hợp nhập cảnh
từ nước ngoài vào Việt Nam.
Lạng Sơn có đường biên giới dài
tiếp giáp với Trung Quốc, các
chuyên gia nước ngoài nhập
cảnh vào Việt Nam bằng đường
bộ chủ yếu nhập cảnh qua Cửa
khẩu Quốc tế Hữu Nghị, do vậy,

ngoài việc kiểm soát, thì công tác
phòng chống dịch còn được thực
hiện chặt chẽ từ cửa khẩu, khu
vực biên giới đến nội địa. 

Ông Lý Kim Soi, Phó Giám
đốc Sở Y tế cho biết: Để đảm bảo
an toàn trong phòng, chống dịch,
ngành y tế tích cực phối hợp với
các lực lượng quản lý tốt các cơ
sở cách ly. Sở Y tế cũng thường
xuyên kiểm tra đột xuất công tác
phòng, chống dịch tại các bệnh
viện, đơn vị trực thuộc, cơ sở
cách ly; yêu cầu các đơn vị bảo
đảm đủ vật tư y tế phòng, chống
dịch và thực hiện nghiêm túc quy
định phòng dịch của Bộ Y tế.
eo đó, tại các cơ sở cách ly,
bệnh viện, đơn vị chưa để xảy ra
sai sót trong công tác phòng,
chống dịch. Từ đầu năm 2020
đến nay, các đơn vị đã hoàn
thành việc tiếp nhận, kiểm tra
sức khỏe, theo dõi cách ly tập
trung 9.752 người, cách ly có trả
phí 5.342 người. 

Phát huy hiệu quả đạt được
và xác định công tác phòng,
chống dịch Covid-19 còn tiếp tục
kéo dài  có những diễn biến phức
tạp, thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục
theo dõi, đôn đốc các cấp, ngành,
lực lượng có liên quan thực hiện
đồng bộ, hiệu quả công tác
phòng, chống dịch từ cửa khẩu
đến nội địa. Đặc biệt là tăng
cường tuyên truyền để người dân
chủ động, ý thức cao trong thực
hiện các biện pháp phòng dịch
nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ
lây lan dịchn

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp
phòng dịch
Mặc dù đã khống chế thành công dịch Covid-19, nhưng theo cơ quan chuyên môn, vẫn còn nguồn
bệnh trong cộng đồng,  do đó nguy cơ lây lan luôn thường trực. Vì vậy, ngành y tế tỉnh tiếp tục phối
hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 

Cán bộ kiểm dịch y tế tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị kiểm tra thủ tục và sức khỏe người nhập cảnh

Với mong muốn bảo tồn
những nét đẹp văn hóa truyền
thống, đặc biệt là trang phục
dân tộc, người Sán Chỉ xã
Thống Nhất, huyện Lộc Bình
luôn trân trọng và tích cực giữ
gìn nét văn hóa mặc trang
phục truyền thống.

Xã Thống Nhất có 1.690 hộ
với hơn 6.790 nhân khẩu,
trong đó có  411 hộ với

1.670 người dân tộc Sán Chỉ. Ở
xã Thống Nhất, người Sán Chỉ cư
trú ở các thôn: Bản Rọc, Hán Sài,
Khau Phầy, Nà Mò, Nà Pán, Pò
Mạ. Bà Lý Thị Cả, công chức văn
hóa – thông tin xã Thống Nhất
cho biết: Trang phục truyền
thống của người Sán Chỉ mộc
mạc nhưng ẩn chứa những nét
độc đáo riêng. Để bảo tồn những
nét đẹp văn hóa truyền thống,
đặc biệt là trang phục không bị
mai một cùng thời gian, nhiều
người dân, nhất là phụ nữ lớn
tuổi đã tích cực truyền dạy cách
may, thêu thùa trang phục truyền
thống cho thế hệ trẻ. Vì thế, đến
nay, trang phục dân tộc của
người Sán Chỉ ở xã vẫn được
người dân mặc trong sinh hoạt,

lao động hằng ngày và trong các
sự kiện lớn như: cưới hỏi, tết, lễ
hội…       

ôn Nà Pán là 1 trong
những thôn tiêu biểu vẫn giữ gìn
được nghề làm trang phục dân
tộc truyền thống. Một trong
những người tích cực truyền lại
kinh nghiệm cho các thế hệ sau
cách thêu những hoa văn cho bộ
trang phục đặc sắc của người Sán
Chỉ là bà Hoàng ị Phát, 70

tuổi. Từ năm 15 tuổi, bà Phát đã
học mẹ thêu thùa. Bà Phán cho
biết: Đã có biết bao cô gái dân tộc
Sán Chỉ ở trong thôn lớn lên, đi
lấy chồng được tôi may và thêu
cho những bộ trang phục dân tộc
mặc trong ngày cưới. Để không
bị mất đi nét đẹp này, tôi thường
xuyên truyền lại cho phụ nữ
trong thôn về cách may, thêu
trang phục.  

Để hoàn thành một bộ trang

phục, người Sán Chỉ phải trải qua
những công đoạn rất công phu
và tỉ mỉ, có khi mất cả tháng trời. 

Từ mảnh vải được nhuộm
chàm thô ráp nhưng qua đôi tay
những người phụ nữ dân tộc Sán
Chỉ của xã ống Nhất lại trở
nên hấp dẫn và mềm mại. Trước
đây, các bộ trang phục này, sau
khi được nhuộm chàm, cắt theo
số đo thì được khâu thủ công,
nay đã được cắt và may bằng
máy nên thời gian hoàn thiện
cũng được rút ngắn hơn. 

Trang phục của người dân
tộc  Sán Chỉ được thêu hoa văn
ở tà, viền và cổ áo. Điểm nhấn
trong trang phục là các mép áo
có đường viền là một dải màu
đỏ. Vào những lúc nhàn rỗi, họ
tự may quần áo cho các thành
viên trong gia đình. Phụ nữ Sán
Chỉ luôn mặc áo chàm 2 mảnh
dài qua đầu gối, áo mặc theo cặp.
Áo trong thường do sở thích của
từng người chọn kiểu và màu
sắc, nhưng thường là áo sáng
màu. Khi mặc phải kết hợp với
vấn tóc, đội khăn đen. Trang
phục nam đơn giản hơn nhưng
toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn,

mạnh mẽ với áo chàm được may
theo kiểu bà ba có hai túi rộng,
quần dài, cạp chun, ống quần
rộng.

Ông La Văn Dương, Chủ tịch
UBND xã ống Nhất cho biết:
Việc giữ gìn trang phục truyền
thống luôn được chính quyền và
người dân trong xã quan tâm.
Đặc biệt, với sự tâm huyết của
các bà, các mẹ trong việc truyền
dạy nghề thêu váy áo truyền
thống của dân tộc mình cho thế
hệ con cháu, hiện nay, những
phụ nữ trẻ tuổi người Sán Chỉ
trong xã đã tích cực hơn trong
việc học thêu váy áo của dân tộc
mình. ời gian tới, cấp ủy,
chính quyền xã sẽ tiếp tục chỉ
đạo các bộ phận liên quan tuyên
truyền cho người dân tộc Sán
Chỉ tự may thêu, sử dụng trang
phục dân tộc. Chính quyền xã sẽ
tổ chức các hoạt động mang tính
cộng đồng và khuyến khích
người dân tộc Sán Chỉ mặc trang
phục dân tộc khi tham gia. qua
đó, nhằm góp phần bảo tồn và
phát huy nét đẹp văn hóa của
dân tộc trên địa bàn. 

Hoàng HƯƠng

NGười SáN CHỉ Xã THốNG NHấT (LộC BìNH)

Giữ gìn nét văn hóa mặc trang phục truyền thống

Người dân tộc Sán Chỉ xã Thống Nhất thêu trang phục truyền thống

TRIỆU THÀNH
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DaNH SáCH
Các tập thể, cá nhân ủng hộ các tỉnh miền Trung

(Tính đến 16 giờ 30’ ngày 23/10/2020)

THôNG BáO
Kết quả các tập thể, cá nhân ủng hộ các tỉnh miền Trung

Nhân dịp Tết Dương lịch
và Tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021, Báo Lạng

Sơn sẽ xuất bản các số báo đặc
biệt. Để các số báo đặc biệt
chào mừng năm mới có nội
dung phong phú, hấp dẫn, hình
thức đẹp, Ban Biên tập kính
mời bạn đọc, cộng tác viên gửi
bài, ảnh cho Báo Lạng Sơn.

Các tác phẩm gửi cộng tác
với Báo Lạng Sơn tập trung
phản ánh những thành tựu đạt
được trên các mặt chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội, an
ninh – quốc phòng và đối
ngoại của tỉnh năm 2020. Tập
trung nêu bật những kết quả
đạt được; những bài học kinh
nghiệm; gương điển hình qua
các phong trào thi đua, các
cuộc vận động; khẳng định vai
trò cũng như nỗ lực của các cấp
ủy đảng, chính quyền, ban,
ngành, đoàn thể các cấp và sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn
dân tộc trong tổ chức thực hiện
chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước trên địa bàn
tỉnh.

Phản ánh kết quả nhiệm kỳ
2015 - 2020, gắn việc đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ,
mục tiêu năm 2020 và thành
tựu đạt được trong nhiệm kỳ
2015 - 2020 cùng quyết tâm của
các cấp, ngành và các tầng lớp
Nhân dân trong triển khai thực
hiện các chỉ tiêu chủ yếu, đưa
nghị quyết đại hội đảng bộ các
cấp và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào
cuộc sống; không khí náo nức
đón chào năm mới của các tầng
lớp Nhân dân trên địa bàn;

phản ánh các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, nếp sống văn
minh, truyền thống, phong tục,
tập quán đón tết cổ truyền đậm
đà bản sắc dân tộc của các tầng
lớp Nhân dân, đồng bào các
dân tộc Lạng Sơn; các hoạt
động của các cấp, ngành,
doanh nghiệp quan tâm chăm
lo tết cho người nghèo, người
có hoàn cảnh khó khăn, gia
đình chính sách…

Ban Biên tập Báo Lạng Sơn
mong nhận được sự cộng tác
nhiệt tình, đông đảo của các
nhà văn, nhà báo, nhà nghiên
cứu, bạn đọc, cộng tác viên
trong và ngoài tỉnh. 

Các tác phẩm phù hợp sẽ
được tòa soạn nghiên cứu, sử
dụng trên Báo Lạng Sơn. Bài
viết cần ngắn gọn, rõ ràng, viết
trên một mặt giấy. Khuyến
khích các bài có sa pô, tít xen,
khuyến khích bài có box thông
tin, biểu đồ, lược đồ...

Bạn đọc gửi bài nếu có ảnh
kèm theo minh họa cần ghi rõ
chú thích ảnh cuối mỗi bài.
Đồng thời ghi rõ tên tác giả, địa
chỉ, số điện thoại để tòa soạn
tiện liên hệ trao đổi khi cần
thiết.

Tòa soạn nhận bài, ảnh của
bạn đọc, cộng tác viên gửi cho
số báo Tết Dương lịch và Xuân
Tân Sửu 2021  từ ngày 30/10
đến hết ngày 4/12/2020, theo
địa chỉ: Báo Lạng Sơn, số 16
đường Quang Trung, phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn hoặc gửi qua địa
chỉ Email: 

baolangson@gmail.com.
Điện thoại: 02053.813.816.

BBT

* THÔNG TIN - QUẢNG CÁO * 

Bên mời thầu (Chủ đầu
tư): Công an huyện Cao Lộc.

Gói thầu: Mua sắm trang
thiết bị, hỗ trợ cơ sở vật chất
cho lực lượng công an chính
quy và lực lượng công an xã
tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn.

Yêu cầu về kỹ thuật: 
Gói thầu: Mua sắm trang

thiết bị, hỗ trợ cơ sở vật chất
cho lực lượng công an chính

quy và lực lượng công an xã
tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn.

Thông tin gói thầu: 22 bộ
máy tính để bàn; 22 máy in; 22
bộ lưu điện; 22 bộ bàn, ghế; 22
quạt điện.

Bảo hành: Thời gian bảo
hành 12 tháng ( kể từ ngày
nghiệm thu bàn giao lắp đặt
vận hành máy, thiết bị).

Yêu cầu khác (nếu có): Yêu

cầu thời gian địa điểm lắp đặt,
chuyển giao thiết bị tại nơi sử
dụng.

Nộp báo giá: Các nhà thầu
nộp báo giá về địa chỉ: Công
an huyện Cao Lộc, khối 6, thị
trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn trước 10 giờ
ngày 29/10/2020. 

TRƯỞng Công an 
HuYỆn Cao LỘC
Đại tá Ngô Tiến Dũng

THôNG BáO Mời THầu CHàO HàNG CạNH TraNH rúT GọN

Những ngày vừa qua, ở một
số tỉnh miền Trung đã xảy ra lũ,
lụt nghiêm trong, làm nhiều
người chết, bị thương và mất
tích, gây thiệt hại về người, tài
sản, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sản xuất và đời sống của
Nhân dân. Phát huy truyền
thống yêu nước, đoàn kết của
dân tộc Việt Nam và tinh thần
"tương thân, tương ái", "thương
người như thể thương thân"
chung tay chia sẻ giúp đỡ đồng
bào các tỉnh bị tổn thất do thiên
tai gây ra. Ngày 19/10/2020, Uỷ
ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Lạng Sơn đã 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
chung tay chia sẻ, ủng hộ Nhân
dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa
lũ gây ra.

Tính đến 16 giờ 30 phút
ngày 23/10/2020, đã có 34 cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp và
cá nhân hảo tâm ủng hộ với số
tiền  1.950.122.000 đồng (Một
tỷ chín trăm năm mươi triệu
một trăm hai mươi hai nghìn
đồng). Trong đó: 678.122.000
đồng tiền mặt; 1.272.000.000
đồng hiện vật (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, doanh nghiệp và các cá
nhân đã tham gia ủng hộ. Để
tiếp tục có nguồn hỗ trợ Nhân

dân các tỉnh miền Trung, kính
mong các đơn vị, cá nhân tiếp
tục quyên góp ủng hộ đạt kết
quả cao nhất. Mọi hình thức
ủng hộ xin chuyển về: Quỹ Cứu
trợ của Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh.

- Số tài khoản
3761.0.1062792.91049 tại Kho
bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

- Tên tài khoản: Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam 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). 

Xin trân trọng cảm ơn!
TM.BAN THƯỜNG TRỰC                 

PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký)

Nguyễn ị Hồng Vân 

Mời bạn đọc, cộng tác viên gửi bài, ảnh 
cho Báo Lạng Sơn số báo Tết Dương lịch 

và Xuân Tân Sửu 2021

Bồi dưỡng nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm 
báo chí chất lượng cao 

Trong hai ngày 24 và
25/10/2020, Hội Nhà báo

tỉnh phối hợp với Báo Quân đội
Nhân dân tổ chức bồi dưỡng
nghiệp vụ báo chí với chủ đề:
“Sáng tạo tác phẩm báo chí chất
lượng cao”.

am dự có trên 40 hội viên,
phóng viên các chi hội: Báo
Lạng Sơn, Đài Phát thanh -
Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng (Hội Văn học
nghệ thuật tỉnh) và trung tâm
văn hóa, thông tin và thể thao
các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng,
Cao Lộc, Lộc Bình, Bắc Sơn.

Trong chương trình, học
viên được truyền đạt kiến thức,
kinh nghiệm trong việc sáng

tạo xây dựng tác phẩm báo chí
chất lượng cao; các tiêu chí để
xác định tác phẩm báo chí chất
lượng.

Trong đó đi sâu phân tích,
đánh giá một số tác phẩm báo
chí chất lượng cao đã đoạt giải
tại các cuộc thi báo chí toàn
quốc, rút kinh nghiệm để thực
hiện hiệu quả các đề tài trong
thời gian tới. Đồng thời học
viên đề xuất một số đề tài thời
sự, đang được dư luận xã hội
quan tâm để thực hiện tác
phẩm báo chí theo vệt bài,
nhiều kỳ, đáp ứng yêu cầu dự
thi giải báo chí các cấp trong
năm 2021…

THanH HuYỀn

Quang cảnh lớp tập huấn



8 TRoNG NƯỚC - THẾ GIỚIThứ Ba, ngày 27/10/2020

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

Mỹ phê duyệt bộ xét nghiệm nhanh
Covid-19 của Hàn Quốc

Ngày 26/10, công ty Celltrion của Hàn Quốc đã
nhận được Phê duyệt sử dụng khẩn cấp (EUA) của
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ
(FDA) cho bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 Samp-
inute do công ty này sản xuất.

Celltrion cho biết Sampinute có thể cho kết
quả xét nghiệm trong vòng 10 phút với độ nhạy
khoảng 94%.

Triển khai dịch vụ wifi công cộng
miễn phí tốc độ cao tại Seoul, Hàn
Quốc

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại
Seoul, chính quyền thành phố này ngày 26/10 cho
biết sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ wifi công cộng
tốc độ cao miễn phí kiểu mẫu có tên “Kkachi On” từ
tháng 11 tới.

“Kkachi On” là dịch vụ wifi công cộng có tốc độ
nhanh hơn gấp 4 lần so với hiện nay, được trang bị
các loại thiết bị phát sóng tiên tiến, đảm bảo tăng
cường yếu tố bảo mật cho người dùng.

Nhật Bản: Thủ tướng Suga Yoshihide
có bài phát biểu chính sách đầu tiên
tại Quốc hội

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại
Tokyo, ngày 26/10, Thủ tướng Nhật Bản Suga
Yoshihide đã có bài phát biểu chính sách đầu tiên
tại Quốc hội, trong đó đưa ra mục tiêu trung hòa
lượng khí thải carbon vào năm 2050.

So với mục tiêu trước đây của Nhật Bản là cắt
giảm 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
vào năm 2050, đây là mục tiêu đầy tham vọng của
chính quyền Thủ tướng Suga.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5
khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngày 26/10, Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung
Quốc khóa XIX đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh.

Tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch
Tập Cận Bình đã thay mặt Bộ Chính trị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng đọc báo cáo công tác;
trình bày dự thảo kiến nghị của Trung ương Đảng
Cộng sản Trung Quốc về thực hiện quy hoạch 5
năm lần thứ 14 về phát triển kinh tế - xã hội và
mục tiêu viễn cảnh năm 2035.

Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến
công du châu á

Ngày 26/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và
Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper đã bắt đầu
chuyến công du đến Ấn Độ để tham gia Đối thoại
2+2 cấp bộ trưởng lần thứ 3, diễn ra ngày 27/10.

Ấn Độ là chặng dừng chân đầu tiên trong
khuôn khổ chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày,
sẽ đưa ông Pompeo đến cả Sri Lanka, Maldives và
Indonesia. 

TS (TỔng HỢP)

Bão số 9 dự báo mạnh
tương đương bão số 12
(Damrey) năm 2017

Sáng 26/10, bão Molave đã đi
vào Biển Đông và trở thành cơn
bão số 9 trong năm 2020, dự báo
có phạm vi ảnh hưởng tới 8 tỉnh từ
Đà Nẵng đến Phú Yên. Cơn bão số
9 được dự báo là mạnh tương
đương bão số 12 (Damrey) năm
2017, từng gây thiệt hại nghiêm
trọng về người, tài sản, cơ sở hạ
tầng cho các tỉnh Bình Định - Ninh
Thuận. 

Theo đó, nếu theo kịch bản
ứng phó với bão cấp 12, 13 thì

tổng số dân có thể phải sơ tán sẽ
lên đến 1,3 triệu người.

Các quốc lộ qua miền
Trung đã thông tuyến,
công tác khắc phục sạt lở
khó khăn

Báo cáo nhanh của Tổng cục
Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT),
đến ngày 26/10, các tuyến quốc lộ
(QL) qua miền Trung đều đã thông
tuyến, nhưng công tác khắc phục
sạt lở ta-luy, nền mặt đường bị sụt,
trôi gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, thời tiết các tỉnh đã
hết mưa, có nắng; tuy nhiên, đất
đã ngậm nước nên khối lượng sụt

lở lớn và đang diễn biến phức tạp,
công tác tiếp cận và xử lý khó
khăn và nguy hiểm. Các đơn vị
đang tích cực cứu hộ, cứu nạn và
dân sinh.

Giải golf từ thiện ‘Vì trẻ
em Việt Nam 2020’
hướng về miền Trung

Giải golf từ thiện thường niên
‘Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 14 -
Swing for the Kids 2020’ sẽ dành 1
tỷ đồng để hỗ trợ các học sinh,
sinh viên tại các tỉnh miền Trung bị
lũ lụt.

Tại họp báo mới đây của Báo
Đầu tư, đại diện Ban Tổ chức cho

biết: Giải golf Swing for the Kids
2020 sẽ diễn ra ngày 21/11 tại sân
gôn BRG Kings Island Golf Resort
(Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

14 trường học tại Quảng
Trị chưa thể hoạt động
trở lại sau mưa lũ

Mưa lũ kéo dài đã khiến tỉnh
Quảng Trị chịu nhiều thiệt hại
nặng nề về người và của, đến
chiều 26/10 trên địa bàn vẫn có 14
trường học chưa thể hoạt động trở
lại. Theo báo cáo nhanh của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng
Trị, mưa lũ kéo dài từ ngày 6/10 đã
khiến ngành thiệt hại khoảng 98

tỷ đồng. Lũ lụt đã khiến nhiều dãy
phòng học, hàng rào, cây xanh bị
gãy đổ; các thiết bị dạy học như
đồ chơi học sinh, bàn ghế, sách
giáo khoa, máy vi tính, âm thanh
loa máy bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. 

Đến nay, vẫn có 14/400 trường
học chưa thể hoạt động trở lại,
trong đó tập trung ở các huyện
như: Triệu Phong, Hướng Hóa. Đặc
biệt, riêng tại huyện Hướng Hóa
địa phương chịu nhiều thiệt hại
nhất hiện vẫn có 13 trường ở các
xã: Hướng Việt, Hướng Sơn, Hướng
Linh, Hướng Lập, xã Húc…

TS (TỔng HỢP)

Sau khi lắng nghe các ý
kiến, kết luận cuộc họp,
Thủ tướng nhấn mạnh,

chúng ta đang trong tình
trạng “bão chồng bão, lũ
chồng lũ”, đặc biệt ở khu vực
miền Trung.

ủ tướng yêu cầu các
địa phương nghiêm túc triển
khai công điện về ứng phó
bão số 9 (có tên quốc tế
Molave với sức gió mạnh
nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp 12, tức 115-135
km/giờ, giật cấp 14). Ban
Chỉ đạo Trung ương về
phòng chống thiên tai, các
cơ quan liên quan phải đôn
đốc kiểm tra, bảo đảm thực
hiện công điện này một cách
tốt nhất.

“Chúng ta không được
mất cảnh giác”, ủ tướng
nêu rõ tinh thần chủ động
phòng chống tốt nhất để
giảm thiểu thiệt hại do cơn
bão mạnh gây ra và sau bão
là mưa lũ.

Công tác cứu nạn, cứu
hộ, hỗ trợ người dân 5 tỉnh
miền Trung vẫn tiếp tục
triển khai, nhất là tìm kiếm
người mất tích, hỗ trợ nhân
dân ổn định cuộc sống. ủ
tướng, các Phó ủ tướng,
các cơ quan đã có chủ
trương, “các đồng chí bám
vào các chủ trương này,
đừng để nhân dân rơi vào
cảnh “màn trời chiếu đất”,
đói rét, khó khăn”.

Đối với cơn bão số 9, dự
báo có thể đổ bộ vào nước ta
ngày 28/10, ủ tướng chỉ
rõ, phải bảo đảm an toàn
cho người dân, cả trên tàu,
trên lồng bè. “Cứu người là
quan trọng nhất, cho nên, tất
cả các giải pháp có thể được,
kêu gọi tàu bè, di dời dân
cũng như khi tàu vào rồi thì

cương quyết đưa ngư dân
lên bờ, ngư dân trên lồng bè
phải lên bờ”, ủ tướng nói.
Đây là kinh nghiệm khi
trước đây, đã vào trú tránh
gần bờ những vẫn xảy ra sự
cố mất an toàn, “vì những
con tôm hùm, lồng bè cá mà
người chủ giữ ngư dân lại,
không cho lên bờ, trách
nhiệm đó phải xử lý
nghiêm”.

Tàu thuyền phải vào bờ
sớm, neo đậu tránh va đập.
ủ tướng nhắc lại trường
hợp năm 1986 ở Đà Nẵng,
“tàu vào rồi, neo ở bờ, bị va
đập nát hết, gây chết người”.

Đi liền với đó, chủ động
sơ tán dân ở vùng thấp, ven
biển bởi có nhận định, vùng
ven biển có sóng lớn. Các
địa phương đều phải có
phương án di dời dân một
cách phù hợp, không để ảnh
hưởng đến tính mạng người
dân sống ven biển.

Cùng với đó, bão có thể
gây lũ lớn trên sông, gây ảnh
hưởng rất lớn cho người
dân. ủ tướng cũng cảnh
báo hiện tượng sạt lở núi có
thể xảy ra bởi khu vực miền
Trung có độ dốc lớn, đất
ngâm nước lâu ngày mà hay
gọi là “mưa thối đất”, như
trường hợp 22 cán bộ, chiến
sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng
337 ở Quảng Trị bị vùi lấp

thì vùng sạt lở nằm cách nơi
đóng quân tới 1,6 km. 

“Do đó, các địa phương
phải chủ động di dời dân”,
ủ tướng nhắc lại. Ở vùng
đồng bằng, phải chèn chống
nhà cửa, bảo đảm an toàn
các công trình, cơ sở hạ tầng
quan trọng, đặc biệt các hồ
đập. Phải có bộ phận chuyên
môn theo dõi sát các hồ đập,
“lưu lượng, mực nước thế
nào để xả tràn lúc nào một
cách chặt chẽ”, tránh tình
trạng như hồ Kẻ Gỗ vừa
qua.

Lưu ý công tác cứu hộ,
cứu nạn sau bão, ủ tướng
yêu cầu các lực lượng liên
quan, trước hết là Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an phải có
cơ quan thường trực hỗ trợ
các địa phương làm công tác
này tốt nhất, “các trung
đoàn, sư đoàn, lực lượng
biên phòng trên địa bàn
phải tập trung sức hỗ trợ
dân trước bão và cứu dân
sau bão”, kể cả dùng các
phương tiện như máy bay
trực thăng, xe tăng và các
phương tiện để cứu dân khi
bị mắc kẹt, bị bão lũ đe dọa
tính mạng.

Các ngành chức năng
cũng phải tích cực vào cuộc
như ngành điện phải bảo
đảm cho người dân sau bão,
“thường gây đổ cột điện

nhiều”, ngành giao thông
bảo đảm giao thông thông
suốt, nỗ lực không để cách
trở nhiều ngày.

Các ngành, địa phương
liên quan chuẩn bị lực
lượng, hàng hóa để hỗ trợ
người dân khi cần thiết,
không để người dân thiếu
thốn, “đói cơm, lạt muối”.

ủ tướng yêu cầu các
địa phương quán triệt tinh
thần “4 tại chỗ” từ tỉnh đến
huyện, xã, không để bị động;
dừng tổ chức các cuộc họp
không cần thiết để tập trung
phòng chống bão. “Phải đề
cao cảnh giác, chủ quan thì
hậu quả rất lớn”.

Ngay sau đó, ủ tướng
cũng đã làm việc với Bộ Tài
nguyên và Môi trường,
Trung tâm Dự báo khí
tượng thủy văn Quốc gia về
công tác dự báo, đảm bảo
thông tin nhanh và chính
xác nhất đến các địa
phương, người dân để có
các biện pháp ứng phó phù
hợp, kịp thời. ủ tướng
nêu rõ, việc quan trọng đầu
tiên là Trung tâm Dự báo
Khí tượng ủy văn Quốc
gia, các đài khí tượng cả
nước thường xuyên thông
tin kịp thời, liên tục với các
cấp các ngành để có phương
án chủ động, kịp thời.
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Sáng 26/10, tại trụ sở
Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn,
Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc chủ trì
cuộc họp trực tuyến
chỉ đạo ứng phó bão. 


