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Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại thành phố Lạng Sơn và huyện Văn Lãng

Chiều 1/11/2020, đồng chí Hoàng
Văn Nghiệm, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch

HĐND tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc tại thôn Khòn Khuyên, xã
Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

ôn Khòn Khuyên có 194 hộ dân
với 837 nhân khẩu gồm 4 dân tộc: Tày,
Nùng, Kinh, Cao Lan cùng chung sống
đoàn kết. ực hiện cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”, người dân
trong thôn đã tập trung phát triển sản
xuất để nâng cao thu nhập; số hộ gia
đình văn hoá năm 2020 đạt 95,3%. Bên
cạnh đó, người dân trong thôn đã đoàn
kết xây dựng cảnh quan môi trường

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại ngày hộiXem tiếp trang 2

Tổng kết 5 năm thực hiện
Đề án số 81của UBND tỉnh

Hội nghị trực tuyến
toàn quốc ngành giáo
dục năm 2020
Ngày 31/10/2020, Bộ Giáo dục và

Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội
nghị trực tuyến toàn quốc ngành
giáo dục năm 2020 với 63 điểm cầu
các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại điểm cầu Hà Nội, Phó ủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam  dự và
chỉ đạo hội nghị; cùng dự có đại diện
lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung
ương. Về phía Bộ GD&ĐT có đồng
chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng và
các thứ trưởng cùng tham dự hội
nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng
Sơn có các đồng chí: Hồ Tiến iệu, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

Xem tiếp trang 7

Xem tiếp trang 7

Xây dựng nông thôn mới:

Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ xây dựng lò đốt rác tại xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan

Xem trang 3

Xem trang 5

Tăng cường truyền thông về nguy
cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm
trước cổng trường cho học sinh

Ngày 30/10/2020, UBND tỉnh tổ
chức hội nghị tổng kết 5 năm thực

hiện Đề án số 81/ĐA-UBND ngày
4/6/2015 của UBND tỉnh về bảo đảm
quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020,
định hướng đến năm 2030. Dự hội
nghị có các đồng chí: Hồ Tiến iệu,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh; iếu tướng Hoàng Văn Hữu,
Phó Tư lệnh Quân khu 1; lãnh đạo các
phòng, bộ, cục, cơ quan Quân khu 1;
lãnh đạo một số sở, ban, ngành của
tỉnh và các huyện, thành phố. 

ực hiện đề án, trong 5 năm qua,
cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh
đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định

Phần 3: Lạng Sơn 
từ năm 1955 đến nay

Xem tiếp trang 4

LẠNG SƠN QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

(Tiếp theo và hết)
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu
nước (1955 - 1975)

* Từ năm 1955 đến năm 1960
Năm 1955, toàn tỉnh tổ chức phát

động giảm tô đợt 8 ở 51 xã thuộc Văn
Uyên, Ôn Châu, Bằng Mạc, Cao Lộc,
Lộc Bình và thị xã Lạng Sơn; trợ giúp
các hộ nông dân thiếu đói 40 tấn thóc,
70.000 m vải; tổ chức các lớp học về chủ

Xem trang 6



2 THỜI SỰ - CHÍNH TRỊThứ Hai, ngày 2/11/2020

Hơn 100 trẻ khuyết tật
được phẫu thuật miễn phí

Sáng 1/11/2020, tại Bệnh viện Đa
khoa (BVĐK) tỉnh Lạng Sơn, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội phối hợp
với BVĐK và Trung tâm 2 (Trung tâm Hỗ
trợ trực tiếp trẻ khuyết tật) tổ chức
chương trình phẫu thuật miễn phí cho
hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
mắc các dạng dị tật bẩm sinh, khuyết
tật trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được thực hiện từ
ngày 31/10/2020 đến ngày 5/11/2020
do đội ngũ bác sĩ, chuyên gia của các
bệnh viện tuyến Trung ương và BVĐK
tỉnh thực hiện. 

Trước đó, ngày 31/10/2020, hơn 200
trẻ khuyết tật được khám sàng lọc. Sau
khi khám sàng lọc, hơn 100 trẻ được chỉ
định phẫu thuật. Các trường hợp được
phẫu thuật do mắc các dị tật: dị tật hệ
vận động, dị tật mắt (lác, sụp mi), dị tật
bộ phận sinh dục, dị tật răng – hàm –
mặt. Trẻ em phẫu thuật được hỗ trợ tiền
đi lại, sinh hoạt và các chi phí ngoài mức
BHYT chi trả.

Nhân dịp này, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội trao tặng hơn 200 suất
quà cho các trẻ em khuyết tật có hoàn
cảnh khó khăn tham gia chương trình.

TRIỆU THÀNH

Gần 700 cán bộ, đảng
viên được học tập chuyên
đề về Hồ Chí Minh

Chiều 31/10/2020,  Thành ủy Lạng
Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 700
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành
phố. 

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng
Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý
luận Trung ương, chuyên gia cao cấp
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
truyền đạt một số nội dung cơ bản về
cuộc đời và sự nghiệp, nội dung bản Di
chúc thiêng liêng của Bác. Với cách kể
chuyện mộc mạc, giản dị nhưng cuốn
hút, mỗi câu chuyện về Bác đều mang
lại nhiều xúc động cho người nghe, đặc
biệt là những câu chuyện về văn hoá
ứng xử của Bác đối với các cán bộ, chiến
sĩ và đồng bào trên mọi miền Tổ quốc.

Hội nghị góp phần tạo sự chuyển
biến về nhận thức, hành động, đưa việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc
làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
người lao động để từ đó phấn đấu vươn
lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao,
góp phần xây dựng thành phố Lạng
Sơn ngày càng phát triển.

PHƯƠNG DUNG

Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 

Sáng 30/10/2020, UBND tỉnh
tổ chức hội nghị tổng kết 10

năm thực hiện Đề án “Đào tạo
nghề cho lao động nông thôn
(LĐNT) đến năm 2020” theo
Quyết định số 1956/QĐ-TTg
ngày 27/11/2009 của ủ tướng
Chính phủ. Dự hội nghị có các
đồng chí: Đoàn ị Hậu, Phó
Chủ tịch ường trực HĐND
tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết
định 1956 tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh, từ năm
2011, Ban Chỉ đạo thực hiện
Quyết định 1956/QĐ-TTg của
ủ tướng Chính phủ đã được
thành lập từ cấp tỉnh đến cơ sở
để chỉ đạo, triển khai việc thực
hiện. Kết quả, giai đoạn 2011-
2020, toàn tỉnh đào tạo trên
115,5 nghìn lao động, góp phần
nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo
từ 33% (năm 2010) lên 55%
(năm 2020). 

Các chính sách hỗ trợ về đào
tạo nghề được triển khai đồng
bộ, bảo đảm 100% đối tượng
tham gia học nghề được tiếp
cận và thụ hưởng đầy đủ… Đặc

biệt, công tác đào tạo được quan
tâm, ưu tiên các xã vùng sâu,
vùng xa, xã đặc biệt khó khăn,
các xã được lựa chọn chỉ đạo
điểm đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Chủ tịch ường trực
HĐND tỉnh biểu dương kết quả
đạt được trong công tác đào tạo
nghề cho LĐNT 10 năm qua.
Đồng thời chỉ ra một số hạn chế
và gợi mở một số giải pháp để
thực hiện hiệu quả hơn trong
thời gian tới. Trong đó, đồng chí
nhấn mạnh đào tạo nghề cần
gắn với nhu cầu thực tế, gắn với
cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh; quan tâm công tác
phối hợp với các doanh nghiệp
trong đào tạo và sử dụng lao
động sau đào tạo; rà soát, đánh
giá nhu cầu lao động của thị
trường đáp ứng các yêu cầu của
doanh nghiệp... 

Phát biểu kết luận hội nghị,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa
phương tiếp tục coi đào tạo
nghề cho LĐNT là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm của
cả hệ thống chính trị. Qua đó, rà

soát nhu cầu đào tạo các  trình
độ trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó
xây dựng kế hoạch đào tạo từng
năm, từng giai đoạn sát với thực
tế nhu cầu người học và phù
hợp với định hướng phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng chí  nhấn mạnh: Cần
triển khai thực hiện có hiệu quả
công tác thông tin tuyên truyền
về đào tạo nghề cho LĐNT.
Đồng thời, các cấp, ngành cần
thực hiện tốt công tác phối hợp

trong đào tạo nghề cho LĐNT;
định hướng, tư vấn nghề cho
lao động; tạo điều kiện thuận lợi
để người lao động được vay vốn
sản xuất kinh doanh và tạo việc
làm sau khi học nghề...

Nhân dịp này, 9 tập thể, 4 cá
nhân được nhận bằng khen của
Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có
thành tích xuất sắc trong thực
hiện Đề án 1956 giai đoạn 2011-
2020.

THANH HUYỀN

Ngày 30/10/2020, Trường THPT
chuyên Chu Văn An, thành phố

Lạng Sơn tổ chức tọa đàm nâng cao
nhận thức và thái độ của học sinh về
việc hiến mô, tạng. Tham gia buổi tọa
đàm có hơn 100 học sinh và giáo viên
Trường THPT chuyên Chu Văn An; THPT
Hoàng Văn Thụ, THPT Dân tộc nội trú
tỉnh. 

Tại buổi tọa đàm, giáo viên và học
sinh được xem tiểu phẩm về ý nghĩa của
việc hiến mô tạng. Đồng thời được
cung cấp thông tin về quy định của
pháp luật đối với việc hiến mô, tạng;
nhu cầu cấy, ghép mô, tạng ở Việt Nam;
nguồn mô, tạng cho người bệnh hiện
nay; những cơ sở được phép cấy, ghép
mô tạng…

THỤC QUYÊN

Sáng 1/11/2020, đoàn công
tác của UBND tỉnh do đồng chí
Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh làm trưởng
đoàn kiểm tra công tác phòng,
chống dịch bệnh viêm da nổi cục
ở trâu, bò trên địa bàn huyện
Hữu Lũng.

eo báo cáo của UBND
huyện Hữu Lũng, từ ngày
13/10/2020, cơ quan chuyên
môn của huyện đã phát hiện có
biểu hiện bệnh mới trên bò của
một số hộ tại xã Quyết ắng.
Qua kiểm tra của cơ quan
chuyên môn, bò có biểu hiện nổi
các u cục dưới da tại nhiều vị trí.
Sau 2 lần lấy mẫu xét nghiệm tại
Trung tâm Chẩn đoán ú y

Trung ương, đến ngày 26/10, kết
quả mẫu xét nghiệm là dương
tính với bệnh viêm da nổi cục
của bò. Từ ngày 13/10/2020 đến
hết ngày 31/10/2020, tổng số bò
mắc bệnh viêm da nổi cục là 47
con, 5 con đã chết. Trước diễn
biến phức tạp của bệnh, ngày
30/10/2020, Chủ tịch UBND
huyện Hữu Lũng đã quyết định
công bố dịch viêm da nổi cục ở
trâu, bò trên địa bàn 2 xã Quyết
ắng và Yên Bình. Đồng thời
thành lập 3 chốt kiểm dịch tạm
thời (2 chốt trên địa bàn xã Yên
Bình, 1 chốt trên địa bàn xã
Quyết ắng). 

eo báo cáo của cơ quan
chuyên môn, đây là bệnh do vi

rút gây ra và loại vi rút này tồn tại
trong thời gian dài ngoài môi
trường, nhất là tồn tại trong các
nốt da hoại tử từ 30 đến 34 ngày.
Vi rút lây truyền chủ yếu qua các
sinh vật trung gian như: muỗi,
ruồi, ve; bệnh cũng lây truyền do
vận chuyển trâu, bò mang mầm
bệnh, sử dụng chung máng
uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh
dịch và qua tiếp xúc trực tiếp… 

Qua kiểm tra, đồng chí Phó
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
Huyện Hữu Lũng tăng cường
tuyên truyền cho người dân
nâng cao hiểu biết về tình hình
dịch bệnh; các chốt kiểm dịch
cần kiểm soát tốt, phun tiêu độc,
khử trùng tất cả các phương tiện

ra, vào khu vực có dịch bệnh;
chú ý công tác vệ sinh khu vực
chuồng trại; tăng cường phun
thuốc diệt các loại ruồi, ve, muỗi;
tiếp tục theo dõi diễn biến của
những đàn trâu, bò trên địa bàn,
nhất là ở những thôn đã có trâu,
bò bị nhiễm bệnh để xử lý kịp
thời, không để dịch bệnh lây lan.
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, cơ quan thú y cần
tăng cường phối hợp với huyện,
hướng dẫn về chuyên môn và
cung cấp đầy đủ thuốc khử
trùng, vật tư… để triển khai công
tác phòng, chống dịch viêm da
nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn
huyện Hữu Lũng hiệu quả nhất.

TRÍ DŨNG

100 học sinh, giáo viên
được tuyên truyền về
hiến mô, tạng

Khẩn trương khoanh vùng, khống chế dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

Lãnh đạo tỉnh...

sạch đẹp; chấp hành tốt chủ
trương, đường lối  của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước; đoàn kết tương trợ, giúp
đỡ lẫn nhau trong cộng đồng,
phát huy truyền thống “Uống
nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp
nghĩa”, “Tương thân tương
ái”…

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Phó Bí thư ường trực
Tỉnh uỷ biểu dương, ghi nhận
và đánh giá cao những kết quả
mà Nhân dân thôn Khòn
Khuyên đã đạt được trong thời
gian qua. Đồng chí mong
muốn: ời gian tới, thôn
Khòn Khuyên tiếp tục phát huy
những kết quả đã đạt được,

chung sức, đồng lòng, nêu cao
tinh thần đoàn kết, tương trợ
lẫn nhau trong cuộc sống, động
viên, giúp đỡ các hộ còn khó
khăn cùng vươn lên.

Đồng chí đề nghị ủy ban
mặt trận tổ quốc các cấp, đặc
biệt là Ban công tác Mặt trận
khu dân cư thôn Khòn Khuyên
tiếp tục tăng cường, tập hợp,
đoàn kết các tầng lớp Nhân
dân, phát huy sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc; tích
cực thực hiện hương ước, quy
ước, phòng chống tội phạm, tệ
nạn xã hội; phấn đấu giữ vững
các tiêu chí, danh hiệu khu dân
cư văn hoá, gia đình văn hoá đã
đạt được, góp phần hoàn thành
các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của xã Mai

Pha, thành phố Lạng Sơn và
của tỉnh năm 2020 và những
năm tiếp theo.

Cùng ngày, đồng chí Nông
Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh dự ngày
hội Đại đoàn kết dân tộc tại
liên khu dân cư thôn âm Mè
A – âm Mè B, thị trấn Na
Sầm, huyện Văn Lãng.

Khu dân cư âm Mè A –
âm Mè B có 195 hộ với 770
nhân khẩu, gồm có 4 dân tộc
Tày, Nùng, Kinh, Hoa cùng
sinh sống. Những năm qua, chi
bộ, ban công tác mặt trận thôn
đã phát huy vai trò tập hợp,
đoàn kết vận động Nhân dân
thực hiện tốt  chủ trương,
đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước,

góp phần làm chuyển biến rõ
nét bộ mặt khu dân cư. Đến
nay, khu dân cư không còn hộ
thiếu đói giáp hạt, trên 90% số
hộ đạt gia đình văn hóa. 

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh  mong muốn:
Trong thời gian tới, Nhân dân
2 thôn tiếp tục phát huy sức
mạnh khối đại đoàn kết dân
tộc, đẩy mạnh thực hiện các
cuộc vận động, các phong trào
thi đua yêu nước, đặc biệt là
cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư, xây
dựng đô thị văn minh”, đồng
thời tiếp tục phát triển kinh tế,
nâng cao đời sống. 

ĐÌNH QUYẾT – HOÀNG TÙNG                                  

Tiếp theo trang 1

235 giáo viên được tập huấn phương pháp dạy học lớp ghép
Ngày 30/10/2020, Sở Giáo

dục và Đào tạo tổ chức lớp tập
huấn kỹ năng, phương pháp
dạy học lớp ghép cấp tiểu học
cho 235 giáo viên của 85
trường khối tiểu học có lớp
ghép trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên
được truyền đạt các nội dung:
giải pháp nâng cao chất lượng
dạy học lớp ghép; phương
pháp, hình thức, kỹ năng quản
lý và tổ chức dạy học lớp ghép;
hướng dẫn quản lý và tổ chức

dạy học, xây dựng kế hoạch bài
học lớp ghép cấp tiểu học.
Cùng đó trao đổi về phương
pháp giảng dạy, kế hoạch dạy
học cụ thể cho từng đối tượng
học sinh. 

Trong khuôn khổ lớp tập

huấn, các giáo viên còn được
hướng dẫn thực hành xây
dựng kế hoạch dạy học lớp
ghép 2 trình độ; xây dựng
khung kế hoạch 1 bài lớp ghép
và thực hành giảng.

HOÀNG TÙNG

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen 
của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác
đào tạo nghề cho LĐNT giai đoạn 2011 - 2020



Những năm qua, Công ty Cổ
phần Vật tư nông nghiệp
Lạng Sơn luôn đồng hành,
chia sẻ với nhà nông, cung
ứng kịp thời các loại vật tư
nông nghiệp với giá hợp lý,
chất lượng cao, phục vụ đắc
lực cho sản xuất nông, lâm
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Gia đình bà Vi Thị Oanh,
thôn Cây Hồng, thị
trấn Chi Lăng, huyện

Chi Lăng trồng hơn 800 cây na,
mỗi năm, gia đình bà phải dùng
hơn 2 tấn phân bón để chăm
sóc cây. Bà Oanh cho biết: Từ
năm 2013, gia đình tôi sử dụng
phân bón của Công ty Cổ phần
Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn
bằng hình thức trả chậm thông
qua tổ chức Hội Nông dân thị
trấn. Với hình thức này, gia
đình được ứng trước phân bón
để chăm sóc na, sau khi thu
hoạch mới phải trả tiền chứ
không phải mua chịu ở các đại
lý với lãi suất cao như trước
nữa. Cùng với áp dụng khoa
học kỹ thuật như: cắt tỉa cành,
chăm sóc cây bằng phân bón
của công ty cho chất lượng quả
ngọt hơn, năng suất tăng lên.
Nếu như trước đây, khi thu
hoạch quả, cây na cho thu nhập
100.000 – 150.000 đồng/ cây,
thì nay một cây cho thu hoạch

từ 200.000 - 250.000 đồng.
Trung bình một năm gia đình
tôi thu về trên 160 triệu đồng.

Hộ bà Oanh chỉ là một
trong số hàng nghìn hộ được
hưởng lợi từ chương trình cung
ứng phân bón trả chậm do
Công ty Cổ phần Vật tư nông
nghiệp Lạng Sơn phối hợp với
Hội Nông dân tỉnh tổ chức.
Được biết, chương trình cung
ứng phân bón theo hình thức
trả chậm bắt đầu được thực
hiện trên địa bàn tỉnh từ năm

2000. Với thời gian ứng trước
từ 5 đến 9 tháng, số lượng vật
tư do công ty cung ứng đạt trên
2.000 tấn mỗi năm. 

Ông Bùi Hữu In, Chủ tịch
Hội Nông dân xã Đồng Tân,
huyện Hữu Lũng cho biết:
Chương trình cung ứng phân
bón trả chậm được xã thực hiện
từ năm 2005 và duy trì từ đó
đến nay. Năm nay, hội đã phối
hợp với công ty cung ứng hơn
90 tấn phân bón các loại cho
hội viên chăm sóc cây ăn quả,

lúa, rau màu với hình thức chả
trậm nhằm tạo điều kiện cho bà
con khi gặp khó khăn, thiếu
vốn vẫn có vật tư để sản xuất,
giá các loại vật tư rẻ hơn các đại
lý ngoài.

Ngoài ra, để tạo điều kiện
thuận lợi cho việc mua vật tư
của người dân, Công ty Cổ
phần vật tư nông nghiệp đã mở
các chi nhánh, đại lý, cửa hàng
vật tư nông nghiệp ở khắp các
xã trên địa bàn tỉnh. Hiện công
ty có 11 chi nhánh tại 11 huyện,
thành phố, gần 200 đại lý, cửa
hàng vật tư nông nghiệp trên
toàn tỉnh. Qua đó, đảm bảo
cung ứng kịp thời, đầy đủ vật tư
nông nghiệp cho sản xuất, giúp
bà con tiết kiệm thời gian đi lại.
Giá bán vật tư nông nghiệp của
công ty luôn được điều chỉnh
thấp hơn giá thị trường bình
quân từ 5 -10%.

Ông Nguyễn anh Vân,
Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc công ty cho
biết: Bên cạnh chú trọng hiệu
quả sản xuất kinh doanh,
khẳng định uy tín công ty trên
thị trường thì chúng tôi luôn
đồng hành cùng nhà nông, vì
nhà nông, quan tâm thực hiện
tốt chương trình cung ứng
phân bón trả chậm cho người
dân, nhất là người dân các xã
vùng sâu, vùng xa, vùng trồng
cây ăn quả trọng điểm của tỉnh
như vùng na Chi Lăng, quýt
Bắc Sơn… để người dân có vật
tư kịp thời sản xuất. 

Sự đồng hành của Công ty
Cổ phần Vật tư nông nghiệp
Lạng Sơn trong những năm qua
đã góp phần nâng cao năng
suất, chất lượng cây trồng,
mang lại hiệu quả kinh tế cao
trong sản xuất nông, lâm
nghiệp. Qua đó, góp phần nâng
cao đời sống của người dân,
giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh
(tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm
2019 là 10,89%, giảm 4,94% so
với năm 2018). Với sự nỗ lực
đó, hằng năm, Công ty Cổ phần
Vật tư nông nghiệp đều được
nhận cờ thi đua và bằng  khen
các cấp, nhiều lần được vinh
danh là doanh nghiệp tiêu biểu
trong lĩnh vực nông nghiệp. 

CẨM HÀ
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CôNG Ty Cổ PHầN VậT Tư NôNG NGHIệP LẠNG SƠN

Đồng hành cùng nhà nông

Vượt khó năm 2020
Năm 2020, UBND tỉnh chỉ

đạo lựa chọn 13 xã điểm phấn
đấu đạt chuẩn nông thôn mới
(NTM). Để triển khai thực hiện
tiêu chí môi trường, công tác
tuyên truyền, vận động luôn
được các cơ quan chuyên môn
chủ động triển khai thực hiện.
Ông Nguyễn Vĩnh Phú, Chi cục
trưởng Chi cục Bảo vệ môi
trường tỉnh cho biết: Năm 2020,
công tác tuyên truyền, tập huấn
về thực hiện tiêu chí môi trường
gặp khó khăn hơn bởi dịch
Covid-19. Chi cục đã chủ động,
linh hoạt để triển khai nhiều
biện pháp phù hợp. Ví như trong
thời điểm dịch bệnh, đơn vị  đã
chủ động in ấn tài liệu để gửi
trước xuống các xã, các thôn để

người dân tìm hiểu trước. Khi
dịch bệnh lắng xuống, chúng tôi
phối hợp tổ chức các lớp tuyên
truyền, tập huấn giúp người dân
nắm vững hơn, đồng thời trực
tiếp giải đáp những khó khăn,
vướng mắc để các xã, thôn
nhanh chóng bắt tay vào triển
khai thực hiện. 

Từ đầu năm 2020 đến nay,
Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh
đã tổ chức 10 lớp tập huấn
chuyên đề về thực hiện tiêu chí
môi trường ở các xã điểm, mỗi
lớp 100 người tham dự; cấp phát
hàng nghìn tài liệu tuyên truyền
và tuyên truyền lồng ghép về xây
dựng NTM, trong đó có tiêu chí
môi trường được hơn 150
cuộc… Để các xã thực hiện tốt
tiêu chí môi trường, từ các nguồn
lực khác nhau, UBND tỉnh đã
phân bổ cho các xã hơn 7 tỷ đồng
hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà tiêu,
nhà tắm, di dời chuồng trại chăn
nuôi… của các hộ dân. Hết tháng
10/2020, toàn tỉnh có 7/13 xã
điểm đạt tiêu chí môi trường, dự
kiến trong tháng 11/2020, các xã
điểm còn lại sẽ đạt tiêu chí này.
Củng cố, nâng cao chất lượng

Đạt được tiêu chí môi trường
đã khó, nhưng để giữ được tiêu
chí lại càng khó hơn. Vì vậy, việc

duy trì, củng cố, nâng cao chất
lượng tiêu chí môi trường được
nhiều xã, thôn đã đạt chuẩn
NTM tập trung chỉ đạo sát sao.
ôn Quang Hoà, xã Cường Lợi,
huyện Đình Lập là một ví dụ.
Ông Nguyễn Văn Khánh,
Trưởng thôn Quang Hoà cho
biết: Sau khi xã Cường Lợi được
công nhận đạt chuẩn NTM
(năm 2017), người dân trong
thôn vẫn tiếp tục triển khai các
biện pháp duy trì các tiêu chí,
trong đó có tiêu chí môi trường.
Định kỳ 2 lần/tháng, bà con ra
quân tổng vệ sinh quét dọn
đường làng, ngõ xóm; chăm sóc
hoa, hàng rào cây xanh. Những
ngày khác, từng hộ, cụm dân cư
dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực
sinh sống. 

Tương tự, sau khi được công
nhận đạt chuẩn NTM (năm
2019), xã Cao Minh, huyện
Tràng Định tiếp tục tập trung
duy trì, nâng cao chất lượng tiêu
chí môi trường. Ông Trịnh ế
Truyền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch
UBND xã cho biết: Bên cạnh
tuyên truyền, vận động Nhân
dân thường xuyên quét dọn
đường làng, ngõ xóm, xã tiếp tục
lồng ghép nguồn lực, vận động
người dân xây dựng, cải tạo để

nâng cao tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm
đạt chuẩn. Nếu như năm 2019, tỷ
lệ số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh
đạt trên 86% thì hiện nay đã tăng
lên trên 90%; tỷ lệ hộ có nhà tắm
hợp vệ sinh đạt 75% hiện tăng
lên trên 85%.

Cùng với 2 trường hợp kể
trên, người dân ở nhiều xã NTM
khác trên địa bàn tỉnh cũng đã
chung tay, góp sức để duy trì,
nâng cao chất lượng tiêu chí môi
trường. Bên cạnh đó, Nhà nước
tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để các
xã xây dựng xã NTM nâng cao,
khu dân cư kiểu mẫu (trong đó
có tiêu chí môi trường). Tính đến
hết năm 2019, toàn tỉnh có
64/207 xã đạt tiêu chí môi
trường. 

Với sự hỗ trợ nguồn lực của
Nhà nước và sự chung sức của
Nhân dân, việc thực hiện tiêu chí
môi trường trên địa bàn tỉnh đã
đạt được những kết quả tích cực.
Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao
chất lượng các tiêu chí, bên cạnh
sự chỉ đạo của các cấp, ngành liên
quan thì rất cần sự chủ động,
nâng cao ý thức hơn nữa của
người dân bởi trên thực tế, việc
giữ gìn vệ sinh môi trường ở một
số xã NTM vẫn chưa thường
xuyên, chưa đảm bảo quy địnhn

Xây dựng nông thôn mới:

Nỗ lực thực hiện tiêu chí
môi trường

Người dân xã Liên Hội, huyện Văn
Quan xây dựng bồn trồng hoa ven
đường để tạo cảnh quan xanh-sạch-
đẹp

Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn (ngoài cùng bên phải) kiểm tra chất lượng
hàng hóa tại kho

TÂN AN

Đối với nhiều xã, môi trường chính là một trong những tiêu chí khó nhất bởi
để thực hiện tiêu chí này không chỉ đòi hỏi nguồn lực mà quan trọng nhất
cần nâng cao ý thức và sự chung tay của người dân.

Bàn giao 30 con bò
giống sinh sản cho
người dân xã Cao
Lâu, Xuất Lễ

Ngày 30/10/2020, Đoàn
Kinh tế - Quốc phòng 338,

Quân khu I đã bàn giao 30 con
bò giống sinh sản cho 30 hộ
nghèo, cận nghèo của 2 xã:
Cao Lâu, Xuất Lễ, huyện Cao
Lộc.

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng
338, UBND các xã, người dân
được nhận bò đã ký hợp đồng,
cam kết đảm bảo duy trì, chăm
sóc bò ít nhất 5 năm. 

Đây là chương trình thuộc
dự án nhân rộng mô hình giảm
nghèo năm 2020 của Đoàn
Kinh tế - Quốc phòng 338 với
tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. Theo
kế hoạch, trong tuần 1, tháng
11/2020, Đoàn sẽ tiếp tục bàn
giao 15 con bò sinh sản cho xã
Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, 10
con bò cho xã Bính Xá, huyện
Đình Lập; 45 con lợn cho xã
Bắc Xa, huyện Đình Lập.

Hoạt động trao bò giống
sinh sản giúp cho người dân
phát triển chăn nuôi, từng
bước nâng cao thu nhập, thoát
nghèo. Từ đó thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội khu vực
biên giới, củng cố quốc phòng
- an ninh.

MINH KHANG

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc
phòng 338 và lãnh đạo UBND xã
Cao Lâu, huyện Cao Lộc ký hợp
đồng bàn giao bò giống sinh sản 

Theo số liệu do công ty cung cấp,
từ năm 2017 đến nay, công ty đã
cung ứng trên 115 nghìn tấn vật
tư nông nghiệp đến tay người dân,
trong đó, phân bón chiếm trên
90% thị phần toàn tỉnh. 
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trương thành lập Khu tự trị Việt
Bắc; tổ chức các lớp học văn hóa ở
hầu hết các vùng nông thôn, thị xã,
thị trấn; triển khai công tác sửa sai.

Ngày 23/2/1960, tỉnh Lạng Sơn
vinh dự và tự hào được đón Chủ
tịch Hồ Chí Minh về thăm. Bác đã
ân cần nói chuyện với Đảng bộ và
Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tại
sân vận động Đông Kinh. Bác biểu
dương “trong thời kỳ kháng chiến,
đồng bào và cán bộ tỉnh ta đã có
nhiều cố gắng và thành tích. Đó là
những ưu điểm, Trung ương và
Chính phủ vui lòng khen ngợi toàn
thể cán bộ và đồng bào”.

* Từ năm 1961 đến năm 1965
Trong giai đoạn này, tỉnh Lạng

Sơn mở hàng trăm ki - lô - mét
đường dân sinh, cơ cấu sản xuất
bước đầu hình thành với các vùng
chuyên canh, ngành cơ khí của tỉnh
sản xuất được hàng vạn công cụ cải
tiến, các địa phương đều có những
chuyển biến mới. 

Ngày 28/8/1964, huyện Văn
Uyên và huyện Thoát Lãng được
hợp nhất thành huyện Văn Lãng;
huyện Ôn Châu sáp nhập với một
phần huyện Bằng Mạc thành huyện
Chi Lăng; một phần huyện Bằng
Mạc với huyện Điềm He hợp nhất
thành huyện Văn Quan.

Đến cuối năm 1965, tổng số
đường giao thông nông thôn trong
toàn tỉnh có gần 1.500 km. Toàn
tỉnh, diện tích lúa chiêm được tưới
tiêu là 142.181 ha, diện tích lúa mùa
được tưới tiêu là 22.961 ha. Ngành
bưu điện sửa chữa và lắp đặt được
16 trạm máy mới. Tổ chức được 200
trạm bưu chính khu vực, 12 trạm
truyền thanh, có gần 3.000 loa kim
với gần 200 km đường dây dẫn.
Ngành văn hóa tổ chức được 120
đội tuyên truyền lưu động, 14 đội
chiếu bóng lưu động. Ngành y tế xây
dựng được 160 trạm y tế cơ sở.

* Tiến hành chống chiến tranh
phá hoại của đế quốc Mỹ

Cuối năm 1964, máy bay Mỹ
liên tiếp xâm phạm vùng trời Lạng
Sơn. Lạng Sơn từ thời bình chuyển
sang thời chiến.

Ngày 20/9/1965, máy bay Mỹ
đánh vào các mục tiêu ở Lạng Sơn:
Đồng Mỏ, Sông Hóa, Mẹt..., đại đội
101 đã bắn rơi một máy bay phản
lực. Ngày 5/10/1965, dân quân Chi
Lăng và Hữu Lũng bắn cháy 2 máy
bay địch. Dân quân xã Tân Thành
bắn rơi 1 máy bay địch. Ngày
1/12/1965, tiểu đội dân quân nữ
Quang Lang (Chi Lăng) bắn rơi 1
máy bay địch. 

Ngày 1/6/1966, đơn vị phòng
không cầu Sông Hóa bắn rơi 1 máy
bay địch. Ngày 20/6 và ngày 5/7,
bắn rơi 2 máy bay địch ở cầu Sông
Hóa. Ngày 11/7, ở ga Phố Vị và thị
trấn Mẹt, quân dân Lạng Sơn bắn
rơi 2 máy bay Mỹ. Tháng 11/1966,
ở cầu Sông Hóa, ta bắn rơi tại chỗ 1
chiếc F-4H của giặc Mỹ. 

Sang năm 1967, địch đánh phá
ác liệt hơn, ta bắn rơi 1 chiếc F-4 ở
ga Voi Xô. Ngày 25/8/1972, chúng
đánh phá dữ dội thị xã Lạng Sơn, ta
bắn tan 1 chiếc F-4H, bắt sống giặc
lái. Ngày 12/9/1972, địch tiếp tục
đánh phá ác liệt thị xã Lạng Sơn, các
đơn vị phòng không đã anh dũng
bắn tan 1 máy bay phản lực của
địch. Đây là chiếc máy bay thứ
3.900 của giặc Mỹ bị bắn rơi trên

Miền Bắc.
Thực hiện chủ trương của Bộ

Quốc phòng và Quân khu I, tỉnh đã
thành lập 2 tiểu đoàn tăng cường để
chi viện cho tiền tuyến có phiên
hiệu Bắc Sơn 1, Bắc Sơn 2. Các tiểu
đoàn này đã lập công xuất sắc trên
các chiến trường miền Nam. 

Từ tháng 5/1972, Lạng Sơn
được Trung ương giao cho nhiệm
vụ bảo quản và vận chuyển tốt hàng
hóa, bảo đảm giao thông và hoàn
thành hơn 40 km đường ống dẫn
dầu qua địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng
thành lập Ban giải tỏa hàng hóa và
điều hòa vận tải. 

* Củng cố khôi phục và phát
triển kinh tế - xã hội ở Lạng Sơn từ
năm 1966 đến năm 1972

Lạng Sơn đẩy mạnh phát triển
các ngành kinh tế - xã hội, năm
1966, nhiều hợp tác xã trong tỉnh
đạt năng suất 5 tấn/ha; hoàn thành
120 công trình thủy điện nhỏ với
công suất gần 2.000 kW; ngành lâm
nghiệp trồng được 3.000 ha rừng;
chăm sóc có kết quả gần 2.000 héc
- ta cây thuốc lá và hàng nghìn ha
cây chè. Tỉnh đã tạo điều kiện cho
các huyện Tràng Định, Hữu Lũng,
và Lộc Bình phát triển ngành nuôi
cá. 

Đến cuối năm 1970, diện tích
gieo trồng toàn tỉnh là 53.649 ha,
sản lượng thu được hơn 80.000 tấn
lương thực; về y tế xây dựng được 9
bệnh viện tuyến huyện; về giáo dục
tất cả các huyện đều đã có trường
phổ thông cấp III.

Năm 1972 là năm Đảng bộ,
quân và Nhân dân các dân tộc Lạng
Sơn huy động tới mức tối đa mọi
khả năng ý chí, nghị lực và công sức
cho hoàn thành nhiệm vụ của
“cảng nổi” kiên cường, xứng đáng
với sự tin yêu của cả nước. 
Giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ
nghĩa (1975 - 1985)

* Khôi phục cải tạo và phát
triển kinh tế - xã hội từ năm 1975
đến năm 1978

Ngày 30/4/1975, miền Nam
hoàn toàn được giải phóng, Nhân
dân các dân tộc Lạng Sơn hân hoan
đón nhận tin vui đất nước thống
nhất, chuẩn bị sẵn sàng bước vào
xây dựng quê hương Xứ Lạng trong
điều kiện cả nước có hòa bình.

Ngày 27/12/1975, Quốc hội
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
khoá V quyết định bỏ cấp khu
trong hệ thống các đơn vị hành
chính. Tháng 4/1976, tỉnh Lạng
Sơn hợp nhất với tỉnh Cao Bằng
thành tỉnh Cao Lạng.

Ngày 29/12/1978, Quốc hội
nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 4 đã
quyết định tách tỉnh Cao Lạng trở
lại thành 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao
Bằng, đồng thời quyết định sáp
nhập huyện Đình Lập từ tỉnh
Quảng Ninh vào tỉnh Lạng Sơn.

* Đẩy mạnh phát triển kinh tế
- xã hội, bảo vệ vững chắc chủ
quyền lãnh thổ từ năm 1979 đến
năm 1985

Ngày 17/2/1979, phía đối
phương tiến hành lấn chiếm trên
toàn tuyến biên giới phía Bắc nước
ta, trong đó có khu vực biên giới
tỉnh Lạng Sơn. Nhân dân các dân
tộc Lạng Sơn đã sát cánh cùng bộ
đội biên phòng, bộ đội chủ lực, bẻ
gẫy nhiều cuộc tấn công và làm
chậm bước tiến đánh nhanh thắng

nhanh của đối phương. Ngày
5/3/1979, quân và dân ta giành
thắng lợi, cuộc chiến đấu bảo vệ
biên giới kết thúc.

Trong cuộc chiến đấu này, quân
và dân các dân tộc Lạng Sơn đã lập
được nhiều chiến công xuất sắc,
nhiều đơn vị và cá nhân đã được
Nhà nước tuyên dương Anh hùng
lực lượng vũ trang.

Sau khi chiến tranh kết thúc,
nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã
nỗ lực hàn gắn vết thương chiến
tranh, khôi phục ổn định sản xuất
đời sống, đưa hoạt động kinh tế,
văn hóa xã hội đi vào nền nếp, xây
dựng thế trận phòng thủ sẵn sàng
chiến đấu bảo vệ biên giới, thực
hiện kế hoạch Nhà nước giai đoạn
1981 - 1986.

Từ năm 1981 đến năm 1985,
sản lượng lương thực tăng bình
quân hàng năm 3,9%. Cây công
nghiệp ngắn ngày tăng 9%, đàn trâu
tăng 1,8%, đàn bò tăng 6,1%, đàn
lợn tăng 4,8%. Diện tích trồng rừng
tăng được 12.000 ha. Công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp tăng bình
quân 3,5%. Tổng sản phẩm xã hội
tăng 6,9%, thu nhập quốc dân tăng
3,9%. Vốn đầu tư xây dựng là 260
triệu đồng, tăng 37,9% so với 5 năm
trước.

Những kết quả đó đã tạo tiền đề
cho Lạng Sơn bước vào xây dựng
phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi
mới của đất nước.
Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới
từ năm 1986 đến nay

* Lạng Sơn trong giai đoạn
1986 - 2000

Sau 15 năm thực hiện công
cuộc đổi mới, Đảng bộ, quân và dân
các dân tộc Lạng Sơn đã giành được
những thành tựu nổi bật quan
trọng.

Kinh tế liên tục phát triển, nhịp
độ tăng trưởng đạt khá cao; GDP
bình quân thời kỳ từ 1986 - 2000
tăng hàng năm 7,53%. Tỷ trọng các
ngành kinh tế trong GDP chuyển
dịch đúng hướng. Ngành nông lâm
nghiệp giảm từ 63,17% năm 1986
xuống còn 51,07%; ngành công
nghiệp- xây dựng cơ bản tăng từ
8,32% năm 1986 lên 12,53%; ngành
thương mại- dịch vụ tăng từ 28,51%
năm 1986 lên 36,40%. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn
năm 2000 đã thực hiện được 828,84
tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực
quy thóc tăng từ 124.724 tấn năm
1985 lên 206,213 tấn; bình quân
lương thực người trên năm tăng từ
235 kg năm 1985 lên 284,2 kg. Tỷ lệ
hộ nghèo (theo tiêu chí cũ) giảm từ
trên 40% năm 1985 xuống còn
11%. Số xã, phường, thị trấn có bác
sỹ đạt 40,8%. Năm 1997, tỉnh được
công nhận hoàn thành phổ cập giáo
dục tiểu học và chống mù chữ.
Quốc phòng, an ninh được tăng
cường, củng cố, đảm bảo ổn định
chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo
vệ vững chắc biên cương của Tổ
quốc.

Hệ thống chính trị được củng
cố, tăng cường: số lượng, chất lượng
đảng viên, tổ chức đảng và số đảng
bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong
sạch vững mạnh không ngừng tăng
qua từng năm. Tổng số đảng viên
tăng từ 20.000 năm 1986 lên 29.631
năm 2000. Vai trò, hiệu lực lãnh đạo
và uy tín của Đảng được nâng cao;
niềm tin của Nhân dân đối với
Đảng, với công cuộc đổi mới được

củng cố vững chắc.
* Lạng Sơn trong giai đoạn 2001

đến nay
Ngày 17/10/2002, Chính phủ

ban hành Nghị định số
82/2002/NĐ-CP, về việc thành lập
thành phố Lạng Sơn, thuộc tỉnh
Lạng Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích
và dân số của thị xã Lạng Sơn.

Đảng bộ, chính quyền, quân và
dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã tập
trung khai thác những mặt thuận lợi,
tiềm năng, lợi thế của một tỉnh biên
giới, khai thác và huy động các
nguồn lực cho đầu tư phát triển, đạt
nhiều thành tựu quan trọng. Đến
nay, Lạng Sơn đã trở thành một tỉnh
có bước phát triển khá toàn diện trên
các lĩnh vực. 

Cơ cấu kinh tế đã có bước
chuyển dịch tích cực, từng bước khai
thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế
của tỉnh để phát triển; GRDP bình
quân đầu người đến năm 2020 đạt
44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với
năm 2015). Sản xuất nông, lâm
nghiệp và kinh tế nông thôn phát
triển có nhiều khởi sắc, hình thành
nhiều vùng sản xuất mới hiệu quả;
chương trình tái cơ cấu ngành nông
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn
mới có chuyển biến tích cực, đến nay
toàn tỉnh đã có 74 xã đạt chuẩn nông
thôn mới (65/181 xã sau sáp nhập),
số tiêu chí nông thôn mới bình quân
toàn tỉnh đạt 12,7 tiêu chí/xã. Kinh
tế cửa khẩu tiếp tục phát triển. Có
gần 3.000 doanh nghiệp của cả nước
thường xuyên tham gia hoạt động
xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh,
tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa
bàn bình quân hằng năm tăng 6,1%;
hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp
tục đà tăng trưởng khá toàn diện.
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng
bước được đầu tư xây dựng, tỷ lệ
cứng hóa đường ô tô đến trung tâm
xã đạt 82%, đã hoàn thành đưa vào
sử dụng nhiều công trình, dự án có
ý nghĩa quan trọng đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời
sống nhân dân; bộ mặt đô thị và
nông thôn có nhiều khởi sắc. Hoạt
động đối ngoại ngày càng mở rộng,
có hiệu quả, năng lực hội nhập quốc
tế được nâng lên.

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

vùng cao, vùng biên giới ngày càng
được cải thiện. Quốc phòng an
ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo
đảm, công tác đấu tranh phòng,
chống buôn lậu, gian lận thương
mại, tội phạm được đẩy mạnh. 

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

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong số 20
chỉ tiêu chủ yếu, đã có 18 chỉ tiêu đạt
và vượt mục tiêu đại hội đề ra. Đến
nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 745 tổ
chức cơ sở đảng với trên 64.800
đảng viên, đây thực sự là lực lượng
hùng hậu và nòng cốt trong việc
lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực
hiện có hiệu quả các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước tại địa
phương. 

Kỷ niệm 189 năm ngày thành
lập tỉnh Lạng Sơn là dịp để chúng
ta tự hào về truyền thống yêu
nước, đoàn kết, tinh thần cách
mạng kiên cường trong đấu tranh
giải phóng dân tộc và xây dựng quê
hương, đất nước của các thế hệ cha
anh đi trước. Kế tục và phát huy
truyền thống cao quý đó, dưới sự
lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lạng
Sơn, toàn thể cán bộ, đảng viên,
Nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ
trang trong tỉnh luôn đoàn kết một
lòng, phát huy dân chủ, năng động,
sáng tạo, tích cực hưởng ứng
phong trào thi đua yêu nước gắn
với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị
số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phấn
đấu hoàn thành và hoàn thành
vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ
trong năm 2020 và những năm
tiếp theo; thi đua lập thành tích
chào mừng thành công Đại hội
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảngn

Phần 3: Lạng Sơn từ năm 1955 đến nay
Tiếp theo trang 1
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Là một trong những công ty
có nhiệm vụ bảo dưỡng thường
xuyên nhiều tuyến đường quốc
lộ, đường tỉnh, trên địa bàn tỉnh,
Công ty Cổ phần Quản lý và Xây
dựng giao thông Lạng Sơn thực
hiện công tác duy tu bảo dưỡng
thường xuyên 4 tuyến quốc lộ:
1B, 4A, 4B và 279 với tổng chiều
dài 333 km; cùng 14 tuyến
đường tỉnh với chiều dài là 418
km. Ông Lộc Đức Toàn, Phó
Giám đốc Công ty Cổ phần
quản lý và xây dựng giao thông
Lạng Sơn cho biết:Từ đầu năm
2020 đến nay, công ty đã chỉ đạo
đơn vị trực thuộc sơn, sửa chữa,
duy trì tốt thông tin trên biển
của hệ thống 2.673 biển báo các
loại; duy tu rãnh dọc, duy trì
thoát nước tốt trên 308 km
đường quốc lộ và 378,7 km
đường tỉnh; vá 8.000 m2 mặt
đường quốc lộ và 3.440 m2
đường tỉnh. Nhằm góp phần
đảm bảo an toàn giao thông,
phục vụ nhu cầu đi lại của người
dân và các loại phương tiện giao
thông trên địa bàn.

Cùng với đó, tại các Hạt
quản lý giao thông, công việc
duy tu bảo dưỡng các tuyến
đường cũng được thực hiện
thường xuyên, liên tục. Ông
Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Chi
nhánh Hạt 7, Văn Quan cho
biết: Đơn vị được giao quản lý,
duy tu bảo dưỡng tuyến quốc lộ
1B và 3 tuyến đường tỉnh đi qua
3 huyện: Cao Lộc, Văn Quan,
Bình Gia với chiều dài toàn
tuyến hơn 92 km. Chúng tôi
thường xuyên cử cán bộ tuần
kiểm, kiểm tra đường, để kịp
thời phát hiện, sửa chữa nhiều
điểm bị sạt lở do mưa lũ, phát

quang tầm nhìn, nạo vét mương
thoát nước hai bên taluy đường,
vá các ổ gà phát sinh trên mặt
đường… Từ đầu tháng 4/2020
đến nay, chúng tôi đã xử lý được
trên 1,3 km mương, rãnh bị đất
đá vùi, lấp, với khối lượng
khoảng 500 m3; công tác vá
nhựa, lấp các ổ gà phát sinh mới
luôn được thực hiện thường
xuyên, đồng thời chuẩn bị đầy
đủ vật tư, thiết bị, máy móc để
kịp thời khắc phục hậu quả mưa
bão, đảm bảo giao thông thông
suốt.

Không chỉ Công ty Cổ phần
Quản lý và Xây dựng giao thông
Lạng Sơn, để đảm bảo an toàn
giao thông, các đơn vị được giao
quản lý, bảo trì đều thực hiện tốt
nhiệm vụ của mình. Hiện nay,
trên địa bàn tỉnh có 6 tuyến
quốc lộ với chiều dài khoảng
459 km; 23 tuyến đường tỉnh với
tổng chiều dài 725 km. Hằng
năm, Sở Giao thông Vận tải chỉ
đạo Ban Quản lý Xây dựng và
Bảo trì hạ tầng giao thông triển
khai công tác quản lý, duy tu bảo
dưỡng thường xuyên kết cấu hạ
tầng giao thông trên tất cả các
tuyến đúng theo hợp đồng đã ký
với 4 công ty với tiêu chí cụ thể
như: đảm bảo mặt đường luôn
êm thuận, sơn, sửa các cọc tiêu,
biển báo, nạo, vét khơi thông
cống, rãnh, phát cây che khuất
tầm nhìn... nhằm đảm bảo các
tuyến đường trên địa bàn tỉnh
giao thông luôn được thông

suốt, người dân, phương tiện đi
lại dễ dàng, thuận lợi.

Anh Trần Văn Tiếp, lái xe
khách tuyến Lạng Sơn – ái
Nguyên chia sẻ: Trước đây, vào
mùa mưa, việc lưu thông trên
tuyến quốc lộ 1B đoạn qua
huyện Văn Quan thường xuyên
có một số điểm bị ngập nước, tôi
đã chứng kiến nhiều vụ người đi
xe máy tự ngã. Nhưng nay các
ngành chức năng đã xây dựng hệ
thống thoát nước hoàn chỉnh và
khắc phục được bất cập về giao
thông trên tuyến đường này và
đảm bảo an toàn cho người dân,
phương tiện đi lại thuận tiện.

Ông Lâm Việt Hùng, Chánh
văn phòng Ban An toàn giao

thông tỉnh cho biết: Trong 9
tháng đầu năm 2020, tai TNGT
trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí về
số vụ tai nạn, số người chết,
người bị thương so với 9 tháng
đầu năm 2019. Để có được kết
quả đó thì công tác khắc phục
bất cập về kết cấu hạ tầng giao
thông, việc duy tu, bảo dưỡng
các tuyến đường tỉnh, đường
quốc lộ thường xuyên là một
trong những biện pháp quan
trọng. ời gian tới, ban tiếp tục
chỉ đạo ngành chức tăng cường
các biện pháp duy tu, sửa chữa,
xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm
bảo đảm giao thông thông suốt
và hạn chế đến mức thấp nhất
TNGT xảy ran

duy tu, bảo dưỡng đường 

Đảm bảo an toàn giao thông
HoàNG CườNG

Thời gian qua, việc duy tu, sửa chữa đường bộ luôn được các cấp, ngành trên
địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó, kịp thời khắc phục những
hư hỏng của kết cấu hạ tầng đường bộ, giúp giao thông thuận lợi, hạn chế
tai nạn giao thông (TNGT).

Công nhân Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn cắt, 
tỉa cây ven đường che khuất tầm nhìn trên tuyến quốc lộ 1B đoạn qua huyện
Văn Quan

Ông Nguyễn Minh
Thành, Phó Tổng Giám
đốc Công ty Cổ phần

Thủy điện Khánh Khê cho biết:
Sau một thời gian vận hành thử
nghiệm và hiệu chỉnh, hiện hai
tổ máy phát điện, hệ thống thủy
công, trạm tăng áp 35 kV… đã
sẵn sàng vận hành phục vụ việc
phát điện chính thức lên hệ
thống điện lưới quốc gia. 

eo thiết kế, dự án ủy
điện Khánh Khê có quy mô
công trình thủy điện cấp III, có
2 tổ máy phát điện với tổng
công suất 7MW, sản lượng điện
hằng năm đạt 27,96 triệu kWh.
Việc hoàn thành và chính thức
phát điện thương mại lên hệ
thống điện lưới quốc gia sẽ bổ
sung nguồn điện năng, qua đó
góp phần làm giảm tình trạng
thiếu hụt điện năng. eo ông
Nguyễn Minh ành, thông
qua phát điện thương mại, mỗi
năm, công ty sẽ đóng góp từ 5
đến 10 tỷ đồng vào ngân sách
địa phương. 

Ông Trần Hùng Cường,

Trưởng Phòng Quản lý năng
lượng, Sở Công thương cho
biết: Dự án thủy điện này đã
từng phải nhiều lần điều chỉnh
tiến độ, tuy nhiên, từ năm 2017
đến nay, chủ đầu tư đã dồn toàn
lực để hoàn thành dự án. Năm
2020, do ảnh hưởng của dịch
Covid-19, lĩnh vực công
nghiệp, nhất là hoạt động sản
xuất và phân phối điện gặp
nhiều khó khăn. Cụ thể, sản
lượng điện thương phẩn đạt
568,3 triệu kWh, đạt 71% kế
hoạch năm, giảm nhẹ so với
cùng kỳ năm 2019. Vì thế, dự
án thủy điện Khánh Khê hoàn
thành và chính thức phát điện
thương mại lên hệ thống điện
lưới quốc gia sẽ tạo đà để hoạt
động sản xuất và phân phối
điện năng trên địa bàn tỉnh
phát triển trong thời gian tới. 

Không chỉ góp phần làm
tăng giá trị sản xuất công
nghiệp, thủy điện Khánh Khê
còn giúp tích trữ nước, điều tiết
nước phục vụ sinh hoạt và sản
xuất cho các xã trên địa bàn các
huyện: Cao Lộc, Văn Quan và
khu vực thành phố Lạng Sơn.
Bà Lương Mai Tú, Chủ tịch
UBND huyện Văn Quan cho
biết: ủy điện Khánh Khê sẽ
mở ra cơ hội cho người dân
một số xã quanh vùng dự án
trong phát triển kinh tế. Việc
tích trữ nước tạo vùng nước
mặt lớn sẽ thúc đẩy lĩnh vực
nuôi trồng thủy sản, từ đó tạo
nguồn thu mới, nâng cao đời
sống người dân. Bên cạnh đó,
tận dụng cảnh quan của dự án
thủy điện, huyện Văn Quan đã
và đang định hướng cho các xã
vùng dự án chuyển hướng, tập

trung phát triển du lịch sinh
thái.

Vui mừng trước một công
trình lớn đã hoàn thành, anh Vi
Văn Phong, thôn Xuân Lũng, xã
Bình Trung, huyện Cao Lộc cho
biết: Khi công trình đi vào hoạt
động, người dân trên địa bàn xã
Bình Trung (Cao Lộc), cũng
như xã Khánh Khê (Văn Quan)
chắc chắn sẽ được lợi, bởi công
trình sẽ giúp điều tiết lũ trong
mùa mưa, cùng đó sẽ cung cấp
nước phục vụ sản xuất nông
nghiệp vào mua khô. Đó là
những điều người dân chúng
tôi đã nhìn thấy.

ủy điện Khánh Khê chính
thức đi vào hoạt động sẽ đóng
góp không nhỏ trong phát triển
kinh tế của tỉnh, đặc biệt, theo
đánh giá của Sở Công thương,
thủy điện Khánh Khê sẽ có vai
trò quan trọng trong việc thúc
đẩy hoạt động sản xuất công
nghiệp nói chung, cũng như
hoạt động sản xuất điện và
phân phối điện năng nói riêng.

TRÍ DŨNG

THủy ĐIệN KHÁNH KHê

Góp phần thúc đẩy sản xuất và phân phối điện năng
Sau nhiều nỗ lực của chủ đầu tư, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ
của tỉnh, dự án thủy điện Khánh Khê đã hoàn thiện 100% các
hạng mục. Theo kế hoạch, đến ngày 1/11/2020, thủy điện chính
thức phát điện thương mại lên hệ thống điện lưới quốc gia. 

Hơn 100 thanh niên
công nhân tham gia
Hội thi Công nhân với
pháp luật
Ngày 31/10/2020, Hội Liên hiệp

Thanh niên tỉnh tổ chức Hội thi
Thanh niên công nhân với pháp
luật năm 2020 và chương trình toả
sáng nghị lực Việt. Tham gia hội thi
có 4 đội thi đến từ các cơ sở đoàn,
hội trong doanh nghiệp với hơn
100 thanh niên công nhân trên địa
bàn thành phố Lạng Sơn và huyện
Cao Lộc.

Tham gia cuộc thi, các đội trải
qua các phần thi: chào hỏi, hiểu
biết, hiểu ý đồng đội, năng khiếu
với các nội dung về Bộ luật Lao
động, Luật Công đoàn, bảo hiểm xã
hội, bảo vệ môi trường trong sản
xuất kinh doanh, phòng chống tệ
nạn xã hội, an toàn lao động,
phòng chống ma tuý, mại dâm,
HIV/AIDS... Cùng đó, các đội thi thể
hiện năng khiếu bằng những tiết
mục văn nghệ đặc sắc.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức
trao các giải: nhất, nhì, ba cho các
đội thi. Đội Công ty Cổ phần Sản
xuất và Thương mại Lạng Sơn xuất
sắc giành giải nhất. Nhân dịp này,
Ban Tổ chức tặng 10 suất quà cho
thanh niên công nhân có hoàn
cảnh khó khăn.

THỤC QUYÊN

Ngày 30/10/2020, Cung Thanh
thiếu nhi phối hợp với Thành

đoàn Lạng Sơn, Phòng Giáo dục và
Đào tạo thành phố Lạng Sơn tổ chức
Hội thi Phụ trách Sao nhi đồng giỏi
năm 2020. Tham gia hội thi có 10 thí
sinh đến từ các liên đội trường tiểu
học trên địa bàn thành phố.

Tham gia hội thi, thí sinh thể
hiện tài năng qua các phần thi: phụ
trách Sao thông thái, phụ trách Sao
bản lĩnh, phụ trách Sao tài năng. Tại
các phần thi, thí sinh thể hiện sự
hiểu biết về truyền thống đất nước,
Bác Hồ kính yêu, Đội TNTP Hồ Chí
Minh, chương trình dự bị đội viên, kỹ
năng của phụ trách Sao; tiến hành
buổi sinh hoạt Sao theo chủ đề năm
học; thể hiện năng khiếu qua: hát,
múa, đọc thơ, kể chuyện, khiêu vũ,
biểu diễn nhạc cụ…

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao
1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 2 giải
chuyên đề cho các thí sinh.

H.V

Thành phố Lạng Sơn tổ
chức Hội thi phụ trách
Sao nhi đồng giỏi

21 thí sinh tham gia
Hội thi Bí thư đoàn giỏi

Ngày 30/10/2020, Tỉnh đoàn
tổ chức Hội thi Cán bộ đoàn giỏi
năm 2020. Tham gia hội thi có 21
thí sinh là bí thư, phó bí thư các
chi đoàn trên địa bàn tỉnh được
chọn từ vòng sơ loại. 

Tham gia hội thi, thí sinh trải
qua 2 vòng thi: dấu ấn tuổi trẻ và
tôi là cán bộ đoàn. Tại các vòng
thi, thí sinh xây dựng video clip
tuyên truyền về những vấn đề
trọng tâm của công tác đoàn như:
các phong trào hoạt động của
Đoàn;  các kỹ năng, nghiệp vụ
công tác đoàn; cuộc đời, sự
nghiệp cách mạng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh… Đồng thời, thể
hiện năng khiếu, kiến thức bằng
hình thức sân khấu hóa và trả lời
câu hỏi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức
trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba
và 9 giải khuyến khích cho các thí
sinh. 

HOÀNG VƯƠNG



Thời gian gần đây, trên
địa bàn cả nước xảy ra
nhiều vụ việc đáng tiếc
mà nguyên nhân xuất
phát do ảnh hưởng tiêu
cực trên mạng xã hội
(MXH). Mặc dù trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn chưa
có vụ việc nào nghiêm
trọng xảy ra nhưng việc
kiểm soát, quan tâm bảo
vệ trẻ em khi sử dụng
MXH  là rất cần thiết.

Gần đây nhất, ngày
16/10/2020, dư luận bàng
hoàng trước sự việc một

bé gái 5 tuổi ở quận Tân Phú,
thành phố Hồ Chí Minh đã tử
vong sau khi xem và làm theo
video hướng dẫn trò “thắt cổ
nhưng vẫn thở được” trên kênh
Youtube. Sự việc này không phải hi
hữu. Trước đó, tháng 11/2019, đã
có trường hợp bé trai 7 tuổi, huyện
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
cũng học theo trò “thắt cổ nhưng
vẫn thở được” trên Youtube bằng
khăn quàng đỏ, tuy nhiên, bé đã
được gia đình ứng cứu kịp thời.
Trường hợp khác, một bé trai 5
tuổi tại tỉnh Thanh Hóa đã bị một
nghi phạm đem giấu dẫn tới cái

chết thương tâm, mà nguyên nhân
là do nghi phạm học thử thách
“làm theo game” trên mạng.

Mặc dù trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn chưa có trường hợp nào
nghiêm trọng xảy ra, song thực tế
không ít gia đình vẫn để con em
thường xuyên xem, theo dõi các
video “nhảm nhí” trên MXH. Chị
Nguyễn ị anh, phường Đông
Kinh, thành phố Lạng Sơn cho
hay: Mỗi khi bận rộn việc nhà, tôi
thường mở hoạt hình trên điện
thoại cho con xem nhưng không

lường trước được trên Youtube có
rất nhiều video với nội dung khác
nhau, thậm chí là nội dung tiêu
cực. Sau khi đọc được thông tin về
vụ việc trên tôi thực sự cảm thấy lo
lắng.

Hiện nay, trên không gian
MXH có rất nhiều kênh thông tin
phong phú, đa dạng về hình thức.
Tuy nhiên, trong đó có chứa rất
nhiều nội dung độc hại… Như
trên Youtube có rất nhiều video có
nội dung tiêu cực như các trò thử
thách về cách thắt cổ nhưng không
chết, video hướng dẫn cách tự
hành hạ bản thân. Trước đó, trên
Youtube cũng xuất hiện nhiều
video mang tên thử thách “Momo”,
“thử thách cá voi xanh” cũng với
nội dung tương tự là hướng dẫn trẻ
thực hiện những thử thách đáng
sợ, kết thúc bằng việc tự sát. Mặc
dù, các video này đã được kiểm
soát nhưng nội dung vẫn len lỏi trá
hình trong các phim hoạt hình
như: heo peppa, fortnight, peppa

pig…
Bên cạnh đó, trên môi trường

mạng còn có rất nhiều trang web
“đen” tràn ngập xu hướng bạo lực,
cổ súy lối sống, cách ứng xử lệch
lạc hoặc hướng dẫn tìm hiểu các tệ
nạn xã hội như: ma túy, mại dâm
khiến các em phải đối diện không
ít nguy cơ, hiểm họa. 

Để hạn chế các thông tin xấu,
độc trên MXH nói chung, thời
gian qua, các ngành chức năng
tỉnh đã có nhiều biện pháp thiết
thực. Cụ thể, năm 2019, Sở ông
tin và Truyền thông (TT&TT) đã
ban hành 5 văn bản định hướng
tuyên truyền trên MXH gửi  các
sở, ban, ngành, địa phương;
thường xuyên tuyên truyền phổ
biến các văn bản quy phạm pháp
luật như: Luật An ninh mạng năm
2018. Bên cạnh đó, sở chủ động rà
soát, phát hiện những thông tin
xấu, độc trên MXH để xử lý và đề
xuất cấp có thẩm quyền ngăn
chặn, bóc gỡ. Bà Bùi ị Hồng Hà,

chuyên viên Phòng ông tin -
Báo Chí - Xuất Bản, Sở TT&TT
cho biết: Từ năm 2019 đến nay, sở
đã rà soát gửi Cục Phát thanh
Truyền hình và ông tin điện tử,
Bộ TT&TT chặn truy cập 3 tài
khoản facebook, 3 fanpage và bóc
gỡ 5 video có nội dung xấu, độc ở
địa phương.

Nhằm hạn chế tối đa những
ảnh hưởng tiêu cực của MXH,
ngành chức năng khuyến cáo phụ
huynh cần kiểm soát, đồng hành
cùng con em mình khi đọc, xem
các video trên mạng, tăng cường
cho con em tham gia các hoạt
động ngoại khóa, hoạt động cộng
đồng lành mạnh, giúp đỡ việc gia
đình… để hạn chế thời gian các
em tự mình truy cập Internet. Từ
đó, giúp bảo vệ các em trên môi
trường mạng và giúp các em có
nhận thức đúng đắn khi sử dụng
mạng Internet, tránh được các
trường hợp đáng tiếc xảy ra.

THÙY DUNG

Người dân thành phố Lạng Sơn hướng
dẫn con xem video bổ ích trên mạng
xã hội 

Bảo vệ trẻ em trước “cạm bẫy” trên mạng xã hội
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Dạo quanh một số trường
học, nhất là các trường
tiểu học trên địa bàn

thành phố Lạng Sơn, trong đầu
hoặc cuối giờ học, không khó để
bắt gặp những hàng quán và các
xe hàng rong bày bán thức ăn,
nước uống xung quanh cổng
trường giữa nắng, gió, bụi mà
không được che đậy. Các sản
phẩm được bán chủ yếu là bánh
mì, thực phẩm xiên que, bỏng
ngô, kẹo bông, kem, nước ngọt,
bánh ngọt… Các mặt hàng này
hầu hết không có nhãn mác cũng
như hạn sử dụng, nhiều đồ ăn
phẩm màu được sử dụng khá
nhiều nhằm thu hút học sinh,
tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe. 

Chị Nguyễn ị Mai, phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
cho biết: Mỗi lần đón con học ở
Trường Tiểu học Chi Lăng, tôi
thấy nhiều hàng quán bán cạnh
cổng trường, nhất là những đồ
chiên, nướng mùi thơm bay lên
khiến lũ trẻ thường nũng nịu đòi
mua trước khi ra về. Mặc dù
không yên tâm về chất lượng và
nhiều lần khuyên các cháu nhưng
đôi khi vì chiều con nên phụ
huynh vẫn “tặc lưỡi”  mua cho… 

Không chỉ ở thành phố, tại địa
bàn nông thôn, các hàng quán, xe
hàng rong bán thực phẩm trước
cổng trường cũng xuất hiện
không ít. Bà Hà ị Hoài, phụ
huynh học sinh Trường Tiểu học

– THCS xã Điềm He, huyện Văn
Quan cho biết: Tuy ở vùng nông
thôn nhưng ở đây, việc hàng quán
bày bán đồ ăn quanh khu vực
cổng trường cũng nhiều. Những
đồ ăn thường có giá rẻ, nhiều màu
sắc bắt mắt nên rất thu hút học
sinh mua về ăn.

Các loại thực phẩm bày bán ở
cổng trường chưa nói đến việc sử
dụng nguồn nguyên liệu không
có nguồn gốc rõ ràng, cách bảo
quản ở đây cũng rất dễ nhiễm
khuẩn. Bên cạnh đó, người bán
hàng rong cũng thường không có
giấy chứng nhận đảm bảo về sức
khỏe, nếu chẳng may họ mắc
bệnh truyền nhiễm thì nguy cơ
lây bệnh cho học sinh là rất cao.

Biện pháp mà hiện nay nhiều
trường đang thực hiện đó là tổ
chức dạy học lồng ghép kiến
thức VSATTP trong các môn:
Sinh học, Địa lý, Giáo dục công
dân, ...; tuyên truyền thông qua
bảng tin, phát thanh nội bộ, sinh
hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên
lớp. 

Ngành giáo dục cũng tích cực
phối hợp với lực lượng chức
năng tổ chức tuyên truyền về
VSATTP, không sử dụng hàng
hóa không có nhãn mác, không
rõ nguồn gốc, xuất xứ cho đội
ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh và phụ huynh. Từ năm
học 2019 – 2020 đến nay, các
trường đã phối hợp với ngành y

tế, quản lý thị trường tổ chức trên
3.000 lượt tuyên truyền với các
hình thức: ngoại khóa, truyền
thanh nội bộ cho trên 250.000
lượt cán bộ, giáo viên, học sinh
và trên 140.000 lượt phụ huynh
về công tác đảm bảo VSATTP. 

ực tế là các quán hàng rong
trước cổng trường học thuộc
nhóm thức ăn đường phố. eo
quy định hiện hành, việc quản lý
loại hình kinh doanh này thuộc
trách nhiệm của UBND cấp xã.
Bởi vậy, để hạn chế tình trạng
học sinh mua thực phẩm từ các
hàng rong không đảm bảo an
toàn, nhiều trường học đã phối
hợp với chính quyền  cơ sở nhắc
nhở, treo bảng cấm bán hàng

rong trước cổng trường, quyết
liệt xử lý tình trạng bán hàng
rong trước cổng trường. 

Cô Mã ị Hường, Hiệu
trưởng Trường Tiểu học Vĩnh
Trại, thành phố Lạng Sơn cho
biết: Cùng với công tác tuyên
truyền, các nhà trường đã đưa ra
nhiều biện pháp như đóng cổng
trường học, kiểm soát, không
cho học sinh ra ngoài trường…;
phối hợp với lực lượng chức
năng dẹp bỏ các quán hàng rong
trước cổng trường.

ực tế là mặc dù các lực
lượng chức năng thường xuyên
kiểm tra, kiểm soát trước khu
vực cổng trường, quyết liệt xử lý
tình trạng bán hàng rong trước
cổng trường song do đa phần là
các xe, gánh hàng di động nên
vắng bóng lực lượng này họ lại
bày bán. 

Bà Nguyễn Minh Châu, Phó
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo cho biết: Đa số các trường
học trên địa bàn tỉnh đều có
nhiều hàng quán bày bán hàng
hóa bên ngoài khu vực cổng
trường. Bên cạnh sự vào cuộc
của nhà trường, lực lượng chức
năng, thì các bậc phụ huynh nên
hạn chế việc để con em  sử dụng
đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc,
bày bán trước cổng trường. ay
vào đó,  phụ huynh cần chuẩn bị
bữa sáng cho con ở nhà, chọn
những loại thực phẩm có nhãn
mác, được quản lý theo tiêu
chuẩn chất lượng, thương hiệu rõ
ràng; quan tâm, nhắc nhở, hướng
dẫn con em chọn mua những sản
phẩm chất lượng, tránh xa thực
phẩm không bảo đảm an toàn vệ
sinh…n

Tăng cường truyền thông về nguy cơ mất vệ sinh 
an toàn thực phẩm trước cổng trường cho học sinh
Trước những lo ngại về việc nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm chứng vệ
sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) được bày bán ở các cổng trường học, các nhà trường trên địa bàn
tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, trang bị kiến thức VSATTP cho học sinh.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra việc bày bán thực phẩm tại khu vực cổng Trường THCS Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

XÃ HỘIThứ Hai, ngày 2/11/2020

THẢo NGUYÊN

Thạc sỹ tâm lý học Đinh Thị Tình, Tổ Tâm lý giáo dục, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn cho biết: Ở trẻ em, nhất là độ
tuổi từ 3 - 8 tuổi có đặc điểm tâm sinh lý là vùng não trán trước đang phát triển nên khả năng ức chế hành vi rất kém. Trẻ
luôn có tâm lý tò mò, có xu hướng muốn tự thực hiện và bắt chước mọi thứ để khám phá và luôn có cảm giác không thể
thất bại. Do vậy, khi trẻ em xem các kênh video thiếu tính giáo dục hoặc đọc các thông tin xấu trên mạng sẽ khiến trẻ có
những hành vi bắt chước, làm theo để khẳng định và thoả mãn tâm lý hiếu thắng. Từ đó, dẫn đến những hậu quả đau
lòng không thể lường trước.
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Hội nghị ...

Tổng kết 5 năm...

Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; lãnh đạo Sở
GD&ĐT cùng đại diện lãnh đạo
các sở, ngành của tỉnh. 

Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT đã
đánh giá kết quả thực hiện kế
hoạch năm học 2019 – 2020.
eo đó, trong năm học vừa
qua, toàn ngành đã nỗ lực phấn
đấu, triển khai tốt việc thực hiện
đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục. Đặc biệt, ngành đã thực
hiện hiệu quả việc ứng dụng
công nghệ thông tin để triển
khai mục tiêu kép đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch Covid-
19 và hoàn thành kế hoạch năm
học 2019 – 2020. ống kê
trong 4 tháng dạy học từ xa, có
gần 50% số trường đại học tổ
chức dạy học trực tuyến; tỉ lệ
học sinh phổ thông được học
qua Internet đạt 79,7%. 

Hội nghị cũng nhìn lại
những kết quả đã đạt được của
ngành trong giai đoạn 2016 –
2020. Tại hội nghị, các đại biểu
đã thảo luận về giải pháp để
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
giáo dục. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội
nghị, Phó ủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá
cao những nỗ lực của ngành
giáo dục trong giai đoạn vừa
qua. Đồng thời nhấn mạnh,
hoạt động giáo dục không được
tách rời khỏi điều kiện phát
triển kinh tế – xã hội. Do vậy,
các cấp, các ngành cần quan tâm
đầu tư cho giáo dục. Bộ

GD&ĐT và các địa phương cần
chú trọng đầu tư, sắp xếp hợp lý
hệ thống trường, lớp; thực hiện
hội nhập quốc tế về giáo dục
trên cơ sở phù hợp với điều kiện
thực tế của đất nước; bỏ dần
việc học nhồi nhét, thụ động,
thiếu tính phản biện, tiến tới đa
dạng giáo dục phổ thông;  thực
hiện bình đẳng trong giáo dục,
không để quá nhiều trường
chuyên lớp chọn; thực hiện tốt
công tác xã hội hóa và tự chủ
giáo dục. Đối với công tác đổi
mới giáo dục, cần tiếp tục duy
trì thực hiện trên cơ sở chọn lọc,
không dập khuôn, máy móc.

HOÀNG TÙNG

Viễn thông Lạng Sơn (VNPT
Lạng Sơn) là đơn vị kinh tế trực thuộc
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam - VNPT, có chức năng hoạt động
sản xuất kinh doanh và phục vụ
chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ
thông tin trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hiện nay, Viễn thông Lạng Sơn có
nhu cầu tuyển dụng lao động công
nghệ thông tin và kỹ thuật viễn thông
năm 2020 như sau:

1. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 
+ Nhân viên kỹ thuật Viễn thông:

01 lao động.
+ Nhân viên Triển khai hỗ trợ

Công nghệ thông tin: 03 lao động.
- Nơi làm việc: Tại Trung tâm

Công nghệ thông tin, Trung tâm Điều
hành thông tin và các Trung tâm Viễn
thông trực thuộc Viễn thông Lạng
Sơn.

2. Mô tả công việc, yêu cầu, tiêu
chuẩn của ứng viên:

2.1. Mô tả công việc:
2.1.1. Nhân viên Triển khai hỗ trợ

Công nghệ thông tin:
- am gia các dự án lớn phân tích

yêu cầu, và triển khai sản phẩm phần
mềm.

- Khảo sát, thu thập, phân tích yêu
cầu nghiệp vụ của khách hàng. Tìm
hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định

nghiệp vụ phải tuân thủ.
- Tài liệu hóa thành tài liệu nghiệp

vụ dự án. Kiểm soát việc đáp ứng yêu
cầu nghiệp vụ của ứng dụng. Đào tạo
cho các thành viên dự án và những bên
liên quan đều hiểu biết nghiệp vụ.

- ực hiện test các chức năng
phần mềm theo nghiệp vụ. am gia
triển khai, đào tạo và hỗ trợ sử dụng
phần mềm cho khách hàng.

- Nghiên cứu, đề xuất các tính
năng mới cho phần mềm dựa trên nhu
cầu.

2.1.2. Nhân viên Kỹ thuật Viễn
thông:

- Vận hành, khai thác, bảo dưỡng,
giám sát chất lượng, ứng cứu xử lý,
triển khai lắp đặt, dịch chuyển mạng
cố định và di động.

- Vận hành, khai thác, bảo dưỡng,
ứng cứu xử lý, triển khai lắp đặt, dịch
chuyển hạ tầng kỹ thuật viễn thông và
công nghệ thông tin.

- Giám sát, điều hành, hỗ trợ
nghiệp vụ công tác phát triển, vận
hành, bảo dưỡng, ứng cứu xử lý, tối ưu
các hệ thống Băng rộng, chuyển mạch,

truyền dẫn, di động, công nghệ thông
tin …

- Tư vấn phát triển, lắp đặt, xử lý
phản ánh, ứng cứu, xử lý sự cố, hỗ trợ
sửa chữa dịch vụ VT – CNTT, thiết bị
đầu cuối cho khách hàng.

2.2. Yêu cầu, tiêu chuẩn của ứng
viên:

2.2.1. Nhân viên Triển khai hỗ trợ
Công nghệ thông tin:

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học
chuyên ngành CNTT trong nước hoặc
chuyên ngành CNTT tại các trường
trên thế giới, phù hợp với vị trí tuyển
dụng, Hình thức đào tạo:  Hệ chính
quy (hệ đào tạo tập trung);  

- Độ tuổi: Không quá 27
2.2.2. Nhân viên Kỹ thuật Viễn

thông:
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

chuyên ngành CNTT hoặc Tốt nghiệp
Đại học chuyên ngành Điện tử - Viễn
thông, Toán tin. Hình thức đào tạo: Hệ
chính quy (hệ đào tạo tập trung); 

- Độ tuổi: Không quá 30
3. Điều kiện đãi ngộ, chính sách đãi

ngộ:

- Được hưởng các chế độ, chính
sách theo quy định của nhà nước, của
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam và Viễn thông Lạng Sơn như:
Tiền lương, bổ sung thu nhập, phụ cấp
ăn ca, chế độ BHXH, BHYT, BHTN và
khám sức khỏe định kỳ…

- u nhập Nhân viên Triển khai
hỗ trợ Công nghệ thông tin: Từ 130
triệu đến 200 triệu / năm (min/max).

- u nhập Nhân viên Kỹ thuật
viễn thông: Từ 120 triệu đến 180 triệu
đồng/năm (min/max).

4. Hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký dự tuyển;
- Bản sao công chứng chứng minh

thư/thẻ căn cước/hộ chiếu;
- Bản gốc sơ yếu lý lịch cá nhân có

dán ảnh, có xác nhận của chính quyền
địa phương nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú hoặc cơ quan quản lý người
lao động.

- Giấy khám sức khỏe của cơ sở y
tế có thẩm quyền (trong vòng 03 tháng
tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Bản sao công chứng hợp pháp
các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, các văn

bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí
tuyển dụng.

5. ời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ
ngày ra thông báo đến hết ngày
6/11/2020.

- Nhận hồ sơ trong giờ hành chính
(buổi sáng từ 7 h 30 - 11 h 30, buổi
chiều từ 13 h 30 - 17 h 00)

6. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ
qua đường Bưu điện hoặc nộp trực
tiếp tại Phòng Nhân sự-Tổng hợp Viễn
thông Lạng Sơn, số 14 đường Hùng
Vương, phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đầu mối liên hệ: Ông Trần Văn
Dũng, điện thoại: 02053 715 099 hoặc
0916 789 885, email:
dungtv.lsn@vnpt.vn.

7. Hình thức thi tuyển: i trắc
nghiệm, thi viết/phỏng vấn trực tiếp.

8. ời gian tổ chức sơ tuyển, thi
tuyển:

Sau thời gian tiếp nhận và xử lý hồ
sơ dự tuyển, Viễn thông Lạng Sơn sẽ
có thông báo đến từng cá nhân tham
gia dự tuyển.

Lưu ý: Hồ sơ không trả lại.
Viễn thông Lạng Sơn trân trọng

thông báo.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Đỉnh  

* THÔNG TIN - QUẢNG CÁO * * THÔNG TIN - QUẢNG CÁO *

THÔNG BÁO
Tuyển dụng lao động công nghệ thông tin và kỹ thuật viễn thông

Tiếp theo trang 1

của Chính phủ và các văn bản
hướng dẫn của cấp trên về quốc
phòng; thực hiện tốt quan điểm,
chủ trương của Đảng, Nhà nước
về đối ngoại, chủ động hội nhập
quốc tế, tăng cường ngoại giao
kinh tế. Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo các cấp, ngành thực hiện
chặt chẽ giữa phát triển kinh tế
- xã hội với tăng cường, nâng
cao tiềm lực và đảm bảo các
nguồn lực cho quốc phòng – an
ninh.

Việc triển khai thực hiện tốt
đề án đã góp phần đảm bảo cho
kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục
phát triển ổn định, đời sống
Nhân dân ngày càng được cải
thiện; giữ vững an ninh, chủ
quyền biên giới, trật tự an toàn
xã hội, duy trì hòa bình, hữu
nghị, hợp tác, phát triển; thế trận
quốc phòng toàn dân gắn với thế
trận an ninh Nhân dân ngày
càng vững chắc, nhất là những
địa bàn trọng yếu, khu vực biên
giới. Lực lượng vũ trang tỉnh

được xây dựng vững mạnh toàn
diện cả về chính trị, tư tưởng và
tổ chức; có trình độ kỹ chiến
thuật, chuyên môn nghiệp vụ và
khả năng sẵn sàng chiến đấu cao;
điều chỉnh, bổ sung kịp thời các
văn kiện, kế hoạch, phương án
tác chiến phòng thủ; thực hiện
tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc
chủ quyền biên giới, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã
tập trung thảo luận, làm rõ
những hạn chế, khuyết điểm, rút
ra nguyên nhân và bài học kinh
nghiệm; đồng thời đề xuất
nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo
nâng cao chất lượng công tác
bảo đảm quốc phòng, quân sự
địa phương trong những năm
tiếp theo. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Chủ tịch UBND tỉnh đề
nghị: Các cấp, ngành từ tỉnh đến
cơ sở tiếp tục quán triệt, triển
khai thực hiện tốt các chỉ thị,
nghị quyết, văn bản lãnh đạo,
chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và

của tỉnh về công tác quốc
phòng, quân sự; phát huy sức
mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phát
triển kinh tế, văn hóa - xã hội,
chủ động bảo đảm nguồn lực
cho quốc phòng. Các lực lượng
chức năng từ tỉnh đến cơ sở chú
trọng huấn luyện, luyện tập các
phương án sẵn sàng chiến đấu,
diễn tập khu vực phòng thủ theo
quy định, ứng phó kịp thời khi
có tình huống khẩn cấp; tiếp tục
đầu tư xây đựng các công trình
quốc phòng trọng điểm trong
căn cứ chiến đấu cấp tỉnh,
huyện, công trình phòng ngự
trên tuyến biên giới; củng cố,
đầu tư xây dựng thêm các dự án,
công trình liên quan đến quốc
phòng như: đường giao thông,
thông tin, viễn thông, giáo dục,
bệnh viện, trạm y tế... xây dựng
khu vực phòng thủ tỉnh ngày
càng vững chắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch
UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6
tập thể và 7 cá nhân có thành tích
xuất sắc trong thực hiện đề án.

NÔNG ĐÌNH QUANG

Đối với tỉnh Lạng Sơn, năm học 2019 – 2020, trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19, các nhiệm vụ, hoạt động giáo dục được ngành linh hoạt triển khai, đảm
bảo đáp ứng yêu cầu vừa dạy học vừa phòng dịch hiệu quả. Công tác tổ chức kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2020 được chuẩn bị chu đáo và tuyệt đối an toàn; công tác
chuẩn bị các điều kiện cho thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được
ngành tích cực triển khai, đảm bảo tiến độ cho năm học mới 2020 – 2021.

Tiếp theo trang 1

Ngày 1/11/2020, anh tra
Chính phủ tổ chức Đại hội

thi đua yêu nước ngành thanh
tra lần thứ V (2020 - 2025) với
hình thức trực tuyến. Phó ủ
tướng ường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình dự và phát
biểu chỉ đạo đại hội. Dự đại hội
có trên 24 nghìn cán bộ thanh
tra trên khắp cả nước. 

Trong 5 năm qua, ngành
thanh tra đã lãnh đạo, chỉ đạo
phong trào thi đua bám sát
đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác thi đua - khen
thưởng. Phong trào thi đua yêu
nước của ngành đã có nhiều đổi
mới cả về nội dung, hình thức và
phương pháp tổ chức. Toàn
ngành tích cực đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng. Trong đó, anh
tra Chính phủ giúp Chính phủ
trình Quốc hội khóa XIV thông
qua Luật Phòng, chống tham
nhũng (sửa đổi) tại kỳ họp thứ
6; xây dựng, hoàn thiện Chỉ thị
của ủ tướng Chính phủ về
tăng cường ngăn chặn, xử lý có
hiệu quả tình trạng “tham
nhũng vặt”; ban hành Bộ chỉ số
đánh giá công tác phòng, chống
tham nhũng cấp tỉnh năm 2018,
tham gia và tổ chức nhiều hoạt
động hợp tác quốc tế về phòng,
chống tham nhũng. am gia
xây dựng nhiều văn bản quy
phạm, đang hoàn thiện các nghị
định hướng dẫn thi hành Luật
Phòng, chống tham nhũng.

Trên các mặt công tác, trong
những năm gần đây, toàn ngành
đã nỗ lực vượt qua nhiều khó
khăn, thử thách và đạt được
những thành tựu quan trọng,
nhất là trong việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị mà Đảng,
Nhà nước và Nhân dân giao
anh tra Chính phủ đã phối
hợp chặt chẽ với các bộ, ngành,
địa phương kiểm tra, rà soát,
giải quyết các vụ việc khiếu nại,
tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo
dài. Hoàn thành việc xây dựng

và triển khai sử dụng trên phạm
vi toàn quốc Hệ thống Cơ sở dữ
liệu Quốc gia về khiếu nại, tố
cáo. Qua đó đã góp phần hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ thanh
tra, nâng cao hiệu quả tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
đấu tranh phòng, chống tham
nhũng. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội,
Phó ủ tướng ường trực
Chính phủ Trương Hòa Bình
biểu dương những thành tích
ngành thanh tra đã đạt được.
Phó ủ tướng ường trực
Chính phủ đề nghị: Ngành
thanh tra tiếp tục tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công
tác phát hiện, xử lý vụ việc tham
nhũng; chú trọng xây dựng
ngành, lực lượng thanh tra trong
sạch vững mạnh, kiên quyết bảo
vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý; ngành
thanh tra phải thường xuyên bồi
dưỡng trình độ, nghiệp vụ, đạo
đức, tác phong chuyên nghiệp,
ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán
bộ làm công tác thanh tra. Tăng
cường kiểm tra nội bộ, xử lý
nghiêm cán bộ vi phạm. Tiếp
tục đẩy mạnh và thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về xây dựng,
chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị
số 05 của Bộ Chính trị về học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh,
thực hiện có hiệu quả các phong
trào thi đua, xây dựng được
nhiều điển hình tiên tiến để
công tác thanh tra có những
đóng góp lớn hơn, góp phần xây
dựng bộ máy Nhà nước trong
sạch, vững mạnh. 

Nhân dịp này, anh tra
Chính phủ vinh dự được đón
nhận Huân chương Lao động
hạng Nhất của Chủ tịch nước;
anh tra tỉnh Lạng Sơn được
nhận bằng khen của anh tra
Chính phủ vì có thành tích xuất
sắc trong phong trào thi đua
thực hiện nhiệm vụ anh tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng, chống tham nhũng. 

THáI DƯƠNG– ĐứC DỤC

Đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra 
lần thứ V
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Hơn 90 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu
bầu Tổng thống

Trước cuộc bầu cử Tổng thống 3 ngày, hơn
90 triệu người dân Mỹ đã bỏ phiếu sớm, tương
đương 65% tổng số phiếu bầu được tính trong
năm bầu cử 2016. Con số này cho thấy sự nhiệt
tình chưa từng có của cử tri Mỹ năm nay cũng
như do lo ngại sự lây lan của đại dịch Covid-19.
Báo cáo dữ liệu tại 20 bang cho biết: 19,9 triệu
đảng viên đảng Dân chủ, 13 triệu đảng viên
Cộng hòa và 10,1 triệu người không tham gia
đảng phái đã bỏ phiếu bầu tổng thống. Dữ liệu
không cho biết những người đã bỏ phiếu cho
ai.

Thổ Nhĩ Kỳ: 43 người  tử vong
trong trận động đất rung chuyển
Izmir

Trưa 1/11/2020, Cơ quan Xử lý thảm họa
của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết, số nạn nhân
thiệt mạng trong trận động đất rung chuyển
tỉnh Izmir, miền Tây nước này đã tăng lên 43
người. Theo thông báo của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ,
trận động đất cũng làm ít nhất 896 người bị
thương.

Các lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ
lực chạy đua với thời gian với hy vọng tìm kiếm
thêm được nhiều người may mắn còn sống sót
dưới các đống đổ nát. AFAD cho biết khoảng
5.000 người và 20 chó nghiệp vụ tham gia công
tác cứu nạn.

Thái Lan điều chỉnh dự báo kinh tế,
chỉ còn giảm 7,7% trong năm 2020

Bộ Tài chính Thái Lan vừa điều chỉnh nâng
dự báo kinh tế cho năm nay, cho rằng nền kinh
tế nước này sẽ giảm 7,7% thay vì 8,5% như ước
tính trước đó do có dấu hiệu phục hồi. Việc
nâng mức dự báo kinh tế nói trên được đưa ra
sau khi các chỉ số kinh tế cho tháng 9/2020 do
Văn phòng Chính sách Tài khóa (FPO) công bố
hôm 29/10 cho thấy sự cải thiện so với tháng
trước.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Kinh tế và
Kinh doanh của Đại học Thương mại Thái Lan
(UTCC)  duy trì dự đoán tăng trưởng kinh tế 3,5
đến 4,5% trong năm tới. Trung tâm cũng duy trì
dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan cho
năm nay ở mức giảm 7,5 đến 8,5%.

Dịch tả châu Phi xuất hiện ở Đức,
nguy cơ ảnh hưởng 670.000 con lợn

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại
Đức, sau bang Brandenburg, bang thứ hai ở Đức
là Sachsen đã phát hiện trường hợp một con lợn
rừng bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF). Bang
Sachsen có trên 3.000 hộ nông dân nuôi khoảng
670.000 con lợn. Giới chức bang Sachsen cũng
kêu gọi những người chăn nuôi lợn hết sức cảnh
giác bảo vệ đàn gia súc, không để dịch xâm
nhập. Bang Sachsen  đang cố gắng kiểm soát
dịch bằng việc dựng các hàng rào, sử dụng chó
tìm kiếm và máy bay không người lái để phát
hiện lợn rừng.

TS (TỔNG HỢP)

Ngày 2/11/2020, không
khí lạnh ảnh hưởng tới
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí
tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía
Bắc có một bộ phận không khí
lạnh đang di chuyển xuống phía
Nam. Dự báo, khoảng ngày 2/11,
bộ phận không khí lạnh này sẽ
ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh,
thành phố Bắc Bộ, sau đó ảnh
hưởng đến Bắc Trung Bộ. Do ảnh
hưởng của không khí lạnh tăng
cường nên ngày 2/11, ở các
tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ
rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc
Bộ phổ biến khoảng 18 đến 21 độ

C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.
Trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Việt Nam bước sang
ngày 60 không ghi nhận
ca mắc ngoài cộng đồng

Theo thông tin từ Ban Chỉ
đạo Quốc gia phòng,
chống dịch Covid-19, tính từ 18
giờ ngày 31/10/2020 đến 6 giờ
ngày 1/11/2020, Việt Nam
không ghi nhận thêm ca mắc
mới Covid-19. Tổng số ca mắc
Covid-19 ở nước ta đến nay là
1.180 trường hợp.

Tính đến 6 giờ ngày 1/11,
Việt Nam có tổng cộng 691 ca
mắc Covid-19 do lây nhiễm

cộng đồng; số lượng ca mắc
mới tính từ ngày 25/7 đến nay là
551 ca. Đến thời điểm này, Việt
Nam đã bước sang ngày thứ 60
không ghi nhận ca Covid-19
ngoài cộng đồng.

Giá cà phê tăng khá, giá
lúa gạo và tiêu ổn định ở
mức cao 

Từ ngày 26 đến 31/10/2020,
giá lúa gạo ở một số tỉnh Đồng
bằng Sông Cửu Long duy trì ổn
định so với tuần trước. Cụ thể, giá
gạo nguyên liệu ở mức 9.300 đến
9.350 đồng/kg, gạo thành phẩm
xuất khẩu ở mức 10.600 đồng/kg,
gạo tấm 9.200 đồng/kg, gạo cám

vàng 6.700 đồng/kg. Giá cà phê
tiếp tục tăng khá ở mức từ 32.500
đến 33.000 đồng/kg, tăng 800
đến 900 đồng/kg so với tuần
trước. Giá tiêu từ 52.000 đồng đến
54.500 đồng/kg, tăng 500
đồng/kg so với tuần trước. 

Từ  ngày 1/11/2020, giáo
viên không được phê
bình học sinh trước
trường, lớp

Từ ngày 1/11/2020, giáo viên
không còn được phê bình học
sinh THCS, THPT trước lớp, trước
trường hoặc trong cuộc họp
chung với cha mẹ học sinh khi

học sinh vi phạm khuyết điểm
(theo Thông tư 32/2020/TT-
BGDĐT). 

Nếu như trước đây, học sinh vi
phạm khuyết điểm trong quá
trình học tập và rèn luyện, tùy
theo mức độ vi phạm, giáo viên
có thể nhắc nhở, phê bình hoặc
thông báo với gia đình. Thì nay,
tuỳ theo mức độ vi phạm có thể
thực hiện các biện pháp kỷ luật
như nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực
tiếp để học sinh tiến bộ hơn, hay
thông báo với cha mẹ học sinh
nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh
khắc phục khuyết điểm. 
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Lan tỏa giá trị nhân văn bằng “trái tim nóng 
và cái đầu lạnh”

Những ngày qua, hình
ảnh chân thực về sức
tàn phá khủng khiếp

của các cơn bão số 8, số 9,
khiến người dân cả nước
không khỏi xót xa khi đồng
bào miền Trung oằn mình
trong mưa lũ. Nước trắng trời,
biến đường thành sông, nhấn
chìm nhà cửa, của cải của
người dân. Những cụ già, em
nhỏ giữa mênh mông nước lũ,
những ánh mắt thất thần khi
mất đi người thân chỉ trong
tích tắc... 

Trước sự hoành hoành của
mưa lũ, khắp nơi trên cả nước
dấy lên phong trào quyên góp
để giúp đồng bào vùng thiên
tai với tinh thần “lá lành đùm
lá rách”. Từ những em học
sinh dành số tiền tiết kiệm
nhỏ bé của mình, đến các tập
đoàn kinh tế lớn với số tiền
ủng hộ nhiều tỷ đồng, ai ai
cũng muốn chung tay chia sẻ
những mất mát mà người dân
vùng lũ đang phải hứng chịu...
Hàng trăm đoàn từ thiện
không quản ngại khó khăn,
nguy hiểm, tình nguyện sẻ
chia, chung tay góp sức, đưa
đồ dùng, thực phẩm đến tận
tay người dân vùng lũ. 

Khó mà kể hết những tấm
lòng thiện nguyện hướng về
đồng bào miền Trung “ruột
thịt,” mỗi hành động, sự giúp
đỡ dù nhỏ bé nhưng chan
chứa tình người, tiếp sức cho
bà con cùng lũ vượt qua khó
khăn, hoạn nạn. ế nhưng,
thật đau lòng, lại có những cá
nhân lợi dụng tình cảm, lòng
tin của người dân, lợi dụng
hoàn cảnh lũ lụt đau thương,
nhân danh hoạt động từ thiện
để vận động quyên góp tiền,
hiện vật... vì mục đích cá
nhân. Dư luận bất bình khi
phát hiện có những kẻ mạo
danh người nổi tiếng, người
có uy tín để vận động từ thiện,
nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đáng buồn là một số người

nhân danh hoạt động từ thiện,
tự cho mình quyền “đòi hỏi”
ngay cả đối với lực lượng chức
năng đang làm nhiệm vụ. 

Hoạt động từ thiện là đáng
trân trọng nhưng trước hết
phải tuân thủ các quy định,
quy tắc, không thể vượt qua
những giới hạn thông thường.
ật tùy tiện khi yêu cầu sử
dụng cano trực chiến của lực
lượng chức năng để vận
chuyển vật phẩm từ thiện, bởi
những phương tiện đó bất cứ
lúc nào cũng có thể phải sử
dụng cho công tác cứu hộ, cứu
nạn.

Để tìm kiếm, cứu trợ
người dân, nhiều cán bộ,
chiến sỹ đã hy sinh thân mình
trong khi thực thi nhiệm vụ.
Sự hy sinh trong thời bình của
các anh đã để lại nỗi tiếc
thương, mất mát to lớn cho
gia đình, người thân, đồng
đội. Tinh thần quả cảm, xả
thân ấy thật đáng trân trọng.
Vậy mà vẫn có những kẻ cố
tình bịa đặt thông tin, xuyên
tạc nhằm bôi nhọ, xúc phạm
danh dự, tinh thần cống hiến
hy sinh, làm tổn thương hình
ảnh cao quý bộ đội Cụ Hồ, gây

bất bình trong Nhân dân.
Quân đội tham gia cứu hộ,

cứu nạn, giúp dân khắc phục
hậu quả thiên tai là một
nhiệm vụ chiến đấu trong thời
bình. Xung kích đến những
nơi hiểm nguy, hỗ trợ những
người dân đang bị mưa lũ cô
lập, rơi vào cảnh màn trời
chiếu đất, nguy hiểm rình rập,
cuộc sống thiếu thốn lương
thực, thuốc men... đó là mệnh
lệnh từ trái tim mỗi người lính
Cụ Hồ.

Nhấn mạnh vai trò của lực
lượng quân đội, Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng nhiều lần khẳng định:
“Trong những diễn biến phức
tạp của tình hình, cán bộ,
chiến sĩ toàn quân đã thực sự
là chỗ dựa vững chắc, tin cậy
của Đảng, Nhà nước và nhân
dân, xứng đáng là quân đội
của Nhân dân, quân đội trong
lòng dân. Quân đội luôn là lực
lượng nòng cốt, xung kích đi
đầu trong phòng, chống thiên
tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu
nạn, khắc phục sự cố môi
trường...”

Để hoạt động thiện
nguyện mang lại hiệu quả, lan

tỏa giá trị nhân văn, mỗi
người dân hãy bình tĩnh, tỉnh
táo, tiếp nhận thông tin có
chọn lọc, có kiểm chứng, nhất
là những thông tin trên mạng
xã hội, tránh để các đối tượng
xấu lợi dụng, lôi kéo... Mỗi cá
nhân, hội, nhóm từ thiện cần
lựa chọn cách thức phù hợp
để hỗ trợ hiệu quả người dân
vùng lũ, bảo đảm an ninh, an
toàn, không để xảy ra những
sự việc đáng tiếc. Việc phối
hợp với chính quyền địa
phương, mặt trận Tổ quốc,
hội chữ thập đỏ các cấp, các tổ
chức nhân đạo từ thiện có uy
tín, sẽ giúp cho hoạt động từ
thiện đạt được mục tiêu, đáp
ứng đúng mong muốn của
người có tâm nguyện, đó là hỗ
trợ, giúp đỡ đúng người, đúng
địa chỉ, không lãng phí thời
gian, công sức...

Làm từ thiện bằng trái tim
yêu thương, nhưng cũng cần
hết sức tỉnh táo để tình yêu
thương ấy được trao đúng nơi,
gửi đúng chỗ, tiếp tục phát huy
truyền thống quý báu “thương
người như thể thương thân”
của dân tộc Việt Nam.
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Người dân xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, được hỗ trợ các nhu yếu phẩm và lương thực
trong những ngày bị cô lập

Thiên tai bão lũ hoành hành tại miền Trung gây nhiều tổn thất to lớn cả về người và tài sản. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ đã
ngã xuống trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn... Trong gian nguy, mất mát, tinh thần tương thân, tương ái, truyền
thống tốt đẹp của dân tộc lại được phát huy, phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn do thiên tai bão lũ
đã lan rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, để giá trị nhân văn của các hoạt động thiện nguyện tiếp tục lan tỏa, cần có “trái tim
nóng” và “cái đầu lạnh”.


