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hội nghị lần thứ nhất Ban thường vụ tỉnh ủy khoá XVii
Sáng 23/10/2020, đồng chí

Lâm Thị Phương Thanh,
Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ
I, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -
2025.

Dự hội nghị có đồng chí
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư
ường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến
iệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh. Về phía Trung
ương có đại diện Văn phòng
Trung ương, Ban Tổ chức Trung
ương, Ủy ban Kiểm tra Trung
ương.

Tại hội nghị, Ban ường vụ
Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghịXem tiếp trang 2

Sáng 24/10/2020, tại xã Yên ịnh,
huyện Hữu Lũng, Ban Chỉ đạo Phát

triển du lịch tỉnh tổ chức lễ công bố quyết
định của UBND tỉnh công nhận điểm du
lịch cộng đồng Yên ịnh, Hữu Liên và
giới thiệu sản phẩm du lịch Leo núi thể
thao xã Yên ịnh.  

Dự lễ công bố có đồng chí Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
đại diện Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa,

Xem tiếp trang 2

công bố điểm du lịch
cộng đồng yên thịnh,
hữu Liên và giới thiệu
sản phẩm du lịch 
leo núi

85 giáo viên đạt giáo viên
dạy giỏi cấp tỉnh

ủng hộ gần 100 triệu
đồng hỗ trợ các tỉnh
miền trung 

Ngày 24/10/2020, thông qua Hội Chữ
thập đỏ tỉnh, Hội các nhà thuốc,

quầy thuốc, trình dược viên trên địa bàn
tỉnh đã ủng hộ thuốc chữa bệnh, tiền
mặt cho người dân các tỉnh miền Trung
bị ảnh hưởng do lụt bão.

eo đó, các nhà thuốc, quầy thuốc
và trình dược viên đã ủng hộ các loại
thuốc phục vụ cho tủ thuốc gia đình với
giá trị 25 triệu đồng và 40 triệu đồng tiền
mặt. Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh
đã tiếp nhận 10 triệu đồng của Câu lạc
bộ Quần vợt Trường anh, thành phố
Lạng Sơn. 

Cùng ngày, nhiều cá nhân, hảo tâm
trong và ngoài tỉnh hỗ trợ các nhu yếu
phẩm, chăn màn, tiền mặt thông qua
Hội Chữ thập đỏ tỉnh, với tổng trị giá đạt
gần 100 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ làm cầu nối
để trao quà, tiền mặt hỗ trợ người dân
các tỉnh miền Trung.

ĐĂNG THÙY

Xem tiếp trang 2

Bộ đội biên phòng tỉnh nâng cao
nhận thức pháp luật cho Nhân dân

Bộ đội biên phòng tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng

Xem trang 4

Xem trang 4

Niêm yết thủ tục hàNh chíNh: 

Chuyển biến ở “một cửa”
cấp xã

Xem trang 5

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Số 21: 

Bước tiến mạnh mẽ 
của ngành y Xem trang 7

Ngày 23/10/2020, Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh tổ chức bế mạc Hội

thi giáo viên dạy giỏi các môn khoa học
xã hội THCS cấp tỉnh, năm 2020 (diễn
ra từ ngày 19 – 23/10/2020).

am dự hội thi có 11 đoàn phòng
giáo dục và đào tạo các huyện, thành
phố với 102 giáo viên. Các thí sinh dự
thi ở 5 môn: Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử 18,
Tiếng Anh và Giáo dục công dân.



về 12 nội dung. Trong đó, các
đại biểu tập trung chủ yếu thảo
luận và cho ý kiến về Dự thảo
Chỉ thị của Ban ường vụ Tỉnh
ủy về việc học tập, quán triệt và
triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự
thảo Báo cáo tổng kết thực hiện
Nghị quyết số 19, ngày 11/7/2016
của Ban ường vụ Tỉnh ủy về
việc tiếp tục tăng cường công tác
xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 –
2020. 

Đối với Dự thảo Chỉ thị của
Ban ường vụ Tỉnh ủy về việc
học tập, quán triệt và triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại
biểu đã tập trung làm rõ hơn nội
dung của dự thảo. Đồng thời đề
xuất, cho ý kiến về phương thức,
cách thức, thời gian tổ chức học
tập, quán triệt và triển khai thực
hiện nghị quyết. Các đại biểu
cũng đề xuất sau khi ban hành
chỉ thị cần tiếp tục ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đối với Dự thảo Báo cáo
tổng kết thực hiện Nghị quyết số
19, ngày 11/7/2016 của Ban
ường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp
tục tăng cường công tác xúc tiến
đầu tư giai đoạn 2016 – 2020, các
đại biểu góp ý: Dự thảo cần nêu
rõ những kết quả của tỉnh trong
công tác xúc tiến đầu tư, làm rõ
hơn nữa những hạn chế ảnh
hưởng đến công tác thu hút đầu
tư của tỉnh. 

Kết luận hai nội dung này,
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ:
Việc ban hành Chỉ thị của Ban
ường vụ Tỉnh ủy về việc học
tập, quán triệt và triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020 – 2025 là cần thiết, thể hiện
rõ sự chỉ đạo của Ban ường vụ
Tỉnh ủy trong việc học tập, quán
triệt và triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII đến cán bộ, các tầng
lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, chỉ thị cần ngắn, gọn,
dễ hiểu, nhất là nội hàm của chỉ
thị phải thể hiện sự đổi mới
trong việc học tập, quán triệt và
triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ

XVII. Việc triển khai được thực
hiện ở tất cả các cấp. ời gian tổ
chức thực hiện ngay trong quý
IV/2020. Bên cạnh đó, cần tiếp
tục tăng cường tuyên truyền về
việc quán triệt, triển khai, thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Đối với nội dung Dự thảo
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị
quyết số 19, ngày 11/7/2016 của
Ban ường vụ Tỉnh ủy, đồng
chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Nội
dung báo cáo cần khẳng định rõ
những nỗ lực của tỉnh trong
công tác xúc tiến đầu tư thông
qua việc đẩy mạnh cải cách hành
chính, tăng cường kỷ luật kỷ
cương hành chính, ban hành
những chính sách ưu đãi... Về
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
công tác xúc tiến đầu tư trong
giai đoạn tới, cơ quan soạn thảo
cần bám sát vào mục tiêu, chỉ
tiêu của Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Trong chương trình Hội
nghị, Ban ường vụ Tỉnh ủy
cũng đã nghe và cho ý kiến về
một số dự thảo chỉ thị của Ban
ường vụ Tỉnh ủy, dự thảo báo

cáo của Ban ường vụ Tỉnh ủy
như: Dự thảo Chỉ thị của Ban
ường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo
Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp
tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ
tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021
– 2026; Dự thảo Quy chế làm
việc của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ
2020 – 2025; dự thảo Báo cáo sơ
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32-
CT/TU, ngày 30/5/2015 của Ban
ường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác đấu tranh phòng,
chống vi phạm pháp luật và tội
phạm, công tác thi hành án trên
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 –
2020 và những năm tiếp theo;…

Phát biểu kết luận hội nghị,
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá
cao các cơ quan, đơn vị soạn
thảo dự thảo chỉ thị, dự thảo báo
cáo và dự thảo tờ trình. Đồng chí
nhấn mạnh: Các nội dung dự
thảo được trình bày tại hội nghị
cũng như các ý kiến tại hội nghị
khá toàn diện và sát với từng nội
dung cụ thể. Soạn thảo tiếp thu
các ý kiến để  bổ sung, hoàn
thiện.

TRÍ DŨNG

2 THỜI SỰ - CHÍNH TRỊThứ Hai, ngày 26/10/2020

hội nghị ...
Tiếp theo trang 1

ủng hộ trên 280 triệu
đồng cho các tỉnh 
miền trung

Chiều 22/10/2020, nhiều cơ
quan, đơn vị của tỉnh cùng một

số doanh nghiệp trong và ngoài
địa phương đến Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh ủng hộ cán bộ, chiến sỹ
và đồng bào các tỉnh miền Trung
khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Theo đó, có 9 tập thể ủng hộ,
gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh;
Công an tỉnh; Công ty TNHH Huy
Hoàng; Tập đoàn Viễn thông quân
đội Viettel Chi nhánh Lạng Sơn;
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng,
phát triển nông thôn Song Quang;
Công ty Cổ phần Non Nước; Công
ty TNHH thương mại Sơn Hà; Công
ty 496 Lạng Sơn; Công ty 399 Bắc
Kạn. 

Tổng số tiền các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp ủng hộ là 285
triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh sẽ chuyển sự hỗ trợ này
đến các tỉnh miền Trung bị lũ lụt
một cách nhanh nhất, đảm bảo
công khai, minh bạch.

ĐINH HƯơNG

eo đánh giá của Ban tổ
chức, các giáo viên tham gia hội
thi đã thực hiện đúng quy chế
thi, chuẩn bị các phần thi chu

đáo, sáng tạo, thể hiện được
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
trong các nội dung thi, đóng góp
nhiều sáng kiến trong đổi mới
phương pháp dạy học các môn
khoa học xã hội.

Kết thúc 5 ngày thi, có

85/102 giáo viên đạt giáo viên
dạy giỏi cấp tỉnh (đạt tỉ lệ
83,3%). Trong đó, môn địa lý là
16 giáo viên, môn Giáo dục
công dân là 18 giáo viên, môn
Lịch sử là 14 giáo viên, môn Ngữ
văn là 18 giáo viên, môn Tiếng

Anh là 18 giáo viên. Đặc biệt,
một số đơn vị có tỷ lệ giáo viên
đạt loại giỏi cao (chiếm 100%) là
đoàn phòng giáo dục và đào tạo
các huyện: Chi Lăng và Lộc
Bình.

THẢo NGUYÊN

Tiếp theo trang 1

ể thao và Du lịch; đại diện lãnh
một số sở, ban, ngành, đoàn thể,
các huyện, thành phố.

Điểm du lịch cộng đồng xã Yên
ịnh cách trung tâm huyện Hữu
Lũng 21 km về hướng Bắc dọc
theo trục đường tỉnh 243. Yên
ịnh được thiên nhiên ưu ái ban
tặng những dãy núi đá vôi hiểm
trở, những hang động kỳ thú,
những hồ nước trong veo và
những dòng suối uốn lượn quanh
thung lũng. 

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên kỳ
vĩ, Yên ịnh còn là nơi sinh sống
của 4 dân tộc anh em với những
nếp nhà sàn truyền thống 3 gian
hoặc 5 gian. Với cảnh quan thiên
nhiên kỳ thú và những nét văn
hóa đặc sắc, hằng năm, Yên ịnh
tiếp đón khoảng 4.000 lượt khách
đến tham quan, du lịch.

Còn điểm du lịch cộng đồng
xã Hữu Liên nằm cách trung tâm
huyện Hữu Lũng khoảng 25 km
về phía bắc. Xã có tổng diện tích
hơn 6.000 ha, dân số hơn 3.000
người gồm chủ yếu các dân tộc

Kinh, Tày, Nùng, Dao và Mông. 
Hữu Liên được bao bọc xung

quanh là núi đá vôi, ở giữa là rừng
núi đất thấp và những thung lũng
đồng ruộng. Đặc biệt, Hữu Liên
có nhiều nhà sàn truyền thống với
nhiều đặc sản như: cá suối chua
Lâm, thịt lợn hun khói, nem
nướng, bánh chưng đen… Ngoài
ra, du khách đến đây còn có thể
trải nghiệm thú vị với các hoạt
động như: bắt cá, gặt lúa, đi
thuyền thúng, leo núi…Từ đầu
năm 2020 đến nay, các làng du
lịch cộng đồng ở Hữu Liên đón

tiếp hơn 1.000 lượt khách trong
nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ
tịch UBND tỉnh đã trao quyết
định công nhận của UBND tỉnh
cho lãnh đạo UBND xã Hữu Liên
và xã Yên ịnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí
Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng
định: Hữu Lũng là huyện có
nhiều tiềm năng, lợi thế để phát
triển du lịch cộng đồng. ời gian
qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
Văn hóa, ể thao và Du lịch phối
hợp với các sở, ngành liên quan,

UBND huyện Hữu Lũng triển
khai xây dựng phát triển điểm du
lịch cộng đồng Hữu Liên, Yên
ịnh và sản phẩm leo núi thể
thao tại Yên ịnh để phục vụ
nhu cầu của khách du lịch, tạo ra
điểm đến hấp dẫn, góp phần làm
đa dạng hóa các sản phẩm du lịch,
quảng bá các sản phẩm du lịch
của huyện Hữu Lũng nói riêng,
tỉnh Lạng Sơn nói chung. 

Đồng chí lưu ý các sở, ngành,
UBND huyện Hữu Lũng cần tiếp
tục đẩy mạnh các hoạt động xúc
tiến, hỗ trợ các nhà đầu tư, tập
trung nguồn lực đầu tư phát triển
điểm du lịch cộng đồng Hữu
Liên, Yên ịnh theo hướng văn
minh, hiện đại. UBND huyện
Hữu Lũng, UBND 2 xã và bà con
Nhân dân cần giữ gìn cảnh quan,
môi trường xanh- sạch - đẹp, giữ
gìn, phát huy bảo tồn những văn
hóa truyền thống của địa phương,
đẩy mạnh, nhân rộng các mô
hình du lịch cộng đồng Homes-
tay.

Ngay sau lễ công bố, các đại
biểu đã đến điểm leo núi Cây Khế,
thôn Chùa, xã Yên ịnh để trực
tiếp xem các vận động viên leo núi.  

HoàNG HƯơNG

85 giáo viên...

Tiếp theo trang 1

Sáng 24/10/2020, Hội Chữ thập
đỏ tỉnh tổ chức đặt hòm quỹ

nhân đạo tại nhà hàng Chay Tâm
Thanh, khối 6, phường Tam Thanh,
thành phố Lạng Sơn.

Địa điểm nhà hàng Chay Tâm
Thanh ngay gần sân chùa Tam
Thanh. Nhà hàng có nhiều khách
du lịch tham quan và đến thưởng
thức ẩm thực chay. Do đó, việc đặt
hòm quỹ nhân đạo sẽ thu hút được
nhiều nhà hảo tâm, khách du lịch
phát tâm ủng hộ nguồn quỹ nhân
đạo. 

Tính đến nay, Hội CTĐ tỉnh trực
tiếp quản lý 3 hòm quỹ nhân đạo.
Từ số tiền tiếp nhận được sẽ ủng
hộ vào nguồn quỹ nhân đạo, hỗ trợ
đột xuất các hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, người bị tai nạn và bị
ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn.

HẢI ĐĂNG 

hội chữ thập đỏ tỉnh
đặt hòm quỹ nhân đạo

Ngày 23/10/2020, Hội Chữ thập
đỏ (CTĐ) huyện Tràng Định

phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tổ chức
tập huấn công tác CTĐ gắn với xây
dựng nông thôn mới cho toàn bộ
cán bộ chủ chốt hội CTĐ các xã, thị
trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, học viên được
truyền đạt các nội dung: công tác
nhân đạo gắn với phong trào xây
dựng nông thôn mới; phong trào
CTĐ – Trăng lưỡi liềm đỏ, Luật nhân
đạo Quốc tế; công tác xã hội và
hoạt động xây dựng nguồn quỹ
hội. Cùng với đó, học viên được
tuyên truyền về hoạt động chăm
sóc sức khỏe Nhân dân, khám chữa
bệnh nhân đạo và công tác vận
động hiến máu tình nguyện.

Lớp tập huấn nhằm góp phần
nâng cao kiến thức, nghiệp vụ
công tác hội, kỹ năng, phương
pháp hoạt động, nâng cao chất
lượng các hoạt động thiện nguyện,
an sinh xã hội gắn với xây dựng
nông thôn mới cho các cán bộ hội
trên địa bàn.

ĐĂNG THÙY

tràNg ĐịNh:
tập huấn công tác chữ
thập đỏ gắn với xây
dựng nông thôn mới

Tối 23/10/2020, Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã

khởi tố, hoàn chỉnh hồ sơ điều tra
ban đầu và bàn giao cho lực
lượng chức năng  2 đối tượng
người Việt Nam có hành vi tổ
chức đón, dẫn 3  người Trung
Quốc nhập cảnh trái phép vào
Việt Nam.

Trước đó, hồi 21 giờ 45 phút
ngày 19/10/2020, Phòng Phòng,

chống ma túy và tội phạm, BĐBP
tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng
Tân Thanh trong khi thực hiện
nhiệm vụ tại khu vực mốc 1091
thuộc khu II, xã Tân Thanh, huyện
Văn Lãng phát hiện, bắt quả tang
đối tượng Lăng Văn Thái, sinh
năm 1994, ở xã Hoàng Việt, huyện
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đang có
hành vi đón, dẫn 3 người đàn ông
Trung Quốc nhập cảnh trái phép

vào Việt Nam.
Qua đấu tranh khai thác, đối

tượng Lăng Văn Thái khai nhận
được 1 người đàn ông Trung Quốc
thuê dẫn 3 người Trung Quốc
nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
để đi sang xã Tân Thanh, huyện
Văn Lãng,  nếu trót lọt sẽ nhận số
tiền công 2 triệu đồng/1 người.
Được biết cả 3 trường hợp người
Trung Quốc đều có địa chỉ tại

Quảng Tây, Trung Quốc, mục đích
nhập trái phép vào Việt Nam để
tham quan tại thị trấn Đồng
Đăng, huyện Cao Lộc.

Mở rộng điều tra, lực lượng
chức năng đã bắt tiếp đối tượng
Lương Văn Đại, sinh năm 1997 ở
xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn cùng tham gia với
Thái.

ĐÌNH QUANG – VY THƯỢNG

Bàn giao 2 đối tượng đón, dẫn người nhập cảnh trái phép

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận
điểm du lịch cộng đồng cho lãnh đạo UBND xã Yên Thịnh và xã Hữu Liên 

công bố...
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Thời gian qua, Công ty Điện lực
Lạng Sơn tích cực triển khai các
giải pháp thực hiện thanh toán
tiền điện không dùng tiền mặt
tới khách hàng. Đặc biệt, ngoài
khách hàng khu vực thành phố,
thị trấn, năm 2020, công ty phối
hợp với các đơn vị liên quan
triển khai dịch vụ đến các xã trên
địa bàn tỉnh

Thực hiện chủ trương của Chính
phủ, UBND tỉnh và chỉ đạo của
ngành điện về công tác thanh

toán không dùng tiền mặt, công ty
phối hợp với các ngân hàng và các tổ
chức trung gian trên địa bàn tỉnh
tuyên truyền đến khách hàng các tiện
ích trong việc sử dụng dịch vụ thanh
toán tiền điện không dùng tiền mặt;
vận động khách hàng thanh toán tiền
điện bằng các hình thức như: mở tài
khoản thanh toán tại các ngân hàng,
đăng ký trích nợ tự động qua tài
khoản, thanh toán qua ví điện tử, ví
Momo, Internet banking, Mobile
banking, ZaloPay, ViettelPay, thanh

toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ
công Quốc gia, trên website
cskh.npc.com.vn … 

Theo đó, để đẩy mạnh thanh toán
tiền điện không dùng tiền mặt, công
ty phối hợp với 8 ngân hàng thương
mại trên địa bàn tỉnh và hệ thống chi
nhánh các ngân hàng tại các huyện,
thành phố; hợp tác với các tổ chức
trung gian thanh toán. Khi thanh

toán qua các ngân hàng và tổ chức
trung gian, khách hàng có thể lựa
chọn các hình thức: trích nợ tự động
tài khoản; qua Internet banking/mo-
bile banking/ví điện tử của các công ty
cung cấp dịch vụ thanh toán; ủy
nhiệm chi... Qua đó, tiết kiệm thời
gian, quản lý chi tiêu dễ dàng, đa
dạng hóa các phương thức thanh
toán mang lại nhiều thuận tiện cho

khách hàng.
Mặc dù thanh toán không dùng

tiền mặt đem lại nhiều tiện ích cho
khách hàng, nhưng thời gian qua,
thói quen dùng tiền mặt vẫn còn rất
phổ biến của hầu hết người dân. Các
khách hàng ở khu vực vùng sâu, vùng
xa, nông thôn còn nhiều và không có
nhu cầu sử dụng tài khoản ngân
hàng do không có nguồn thu nhập
thường xuyên để chuyển tiền vào tài
khoản. Các địa chỉ giao dịch của ngân
hàng và tổ chức trung gian chủ yếu
tập trung các khu vực thành phố, thị
xã, thị trấn, trung tâm huyện, chưa có
tại khu vực các xã. Để khắc phục
những hạn chế này, công ty và các đối
tác đã nghiên cứu, tạo thêm nhiều
tiện ích cho khách hàng, nhất là
khách hàng tại khu vực nông thôn.
Trong đó, từ đầu năm 2020, công ty
phối hợp với Viettelpay Lạng Sơn triển
khai dịch vụ tiện ích hỗ trợ thanh toán
qua các điện thoại thông minh và
điện thoại đen trắng. Hiện nay, Công
ty Điện lực Lạng Sơn và ViettelPay
Lạng Sơn đang tập trung thí điểm
phát triển khách hàng tại khoảng 20
xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngô Thượng Tú, Giám đốc Vi-
ettelPay Lạng Sơn cho biết: Qua
thống kê, còn nhiều khách hàng sử
dụng điện trên địa bàn tỉnh sử dụng
điện thoại đen trắng. Đối với những
khách hàng này, các dịch vụ tài chính
khác gần như không thể tiếp cận
được, chỉ duy nhất Viettelpay mới có
thể đáp ứng được việc đó. Khách
hàng chỉ việc nhấn *998# và bấm
thanh toán là có thể thanh toán được
tiền điện. Tính đến ngày 30/9/2020,
đã có khoảng trên 130 nghìn khách
hàng trên địa bàn tỉnh thanh toán
qua hệ thống Viettel.

Ông Vũ Khánh Toàn, Phó Giám
đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho
biết: Với các giải pháp tích cực, đến
nay có 145.885/236.740 khách hàng
thực hiện thanh toán không dùng
tiền mặt, đạt 61,6% tổng khách hàng.
Thời gian tới, công ty tiếp tục chỉ đạo
các điện lực lập kế hoạch triển khai
thực hiện phát triển khách hàng
thanh toán không dùng tiền mặt theo
từng tháng, quý, năm; phối hợp với
chính quyền cơ sở và các đối tác thu
hộ tiền điện xây dựng kế hoạch chi tiết
phù hợp để vận động khách hàng
thanh toán tiền điện không dùng tiền
mặt theo từng khu vực. Việc đẩy
mạnh thanh toán tiền điện qua ngân
hàng không chỉ mang lại tiện ích cho
khách hàng mà còn giúp nâng cao
năng suất lao động và tính minh
bạch cho ngành điện.

ĐỖ HoẠT

côNg ty ĐiệN Lực LạNg SơN:

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán 
tiền điện không dùng tiền mặt

Năm 2020, một trong những
nhiệm vụ quan trọng nhất
trong xây dựng NTM trên địa
bàn huyện Văn Lãng là đưa 2
xã: Hoàng Việt và Bắc Hùng đạt
chuẩn NTM. Nếu như xã Bắc
Hùng đã đạt được nhiều chỉ
tiêu trong các tiêu chí (do thực
hiện sáp nhập giữa các thôn của
3 xã đã đạt chuẩn NTM từ
những năm trước với xã An
Hùng) thì ở xã Hoàng Việt, nhu
cầu đầu tư các công trình hạ
tầng NTM là rất lớn.

Xác định rõ như vậy nên
UBND huyện Văn Lãng đã chủ
động triển khai thực hiện các
tiêu chí NTM tại xã Hoàng
Việt. Ông Bế Văn Nhớ, Phó
Chủ tịch UBND huyện cho
biết: Ngay từ năm 2019, UBND
huyện đã chỉ đạo các phòng,
ban chuyên môn, UBND xã
Hoàng Việt tổ chức rà soát,
đánh giá cụ thể từng tiêu chí,
từng công trình, dự án cần đầu
tư. eo đó năm 2020, từ các
nguồn vốn lồng ghép, xã Hoàng
Việt được đầu tư khởi công mới
13 công trình với tổng mức đầu
tư trên 33 tỷ đồng.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Trưởng
Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiêm
Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu
tư xây dựng huyện Văn Lãng
cho biết: Các bước chuẩn bị
mặt bằng, lựa chọn danh mục,
thủ tục đầu tư được triển khai
nhanh chóng, đúng quy định
nên ngay từ tháng 2 đến tháng
4/2020, các công trình đã được
khởi công xây dựng, sớm hơn

2-3 tháng so với những năm
trước

Bên cạnh sự chủ động của
huyện, để các công trình hạ
tầng sớm được triển khai thực
hiện, công tác chuẩn bị mặt
bằng đóng vai trò quan trọng. 

Ông Âu Hồng Ngân, Chủ
tịch UBND xã Hoàng Việt cho
biết: Trong số những công trình
hạ tầng NTM cần đầu tư xây
dựng năm 2020 trên địa bàn xã
có nhiều công trình không có
sẵn mặt bằng. Để giải quyết vấn
đề này bên cạnh công tác tuyên
truyền, vận động thông qua các
cuộc hội họp, sinh hoạt từ xã
đến thôn (từ đầu năm 2020 đến
nay được 51 cuộc với gần 4.000
lượt người nghe), trực tiếp lãnh
đạo xã, cán bộ chuyên môn đến

từng hộ dân để vận động. Công
tác tuyên truyền, vận động
được triển khai mọi lúc, mọi
nơi. Với quyết tâm: “ngày
không gặp thì buổi tối tìm”.

Từ việc tăng cường tuyên
truyền, vận động bằng các hình
thức, việc làm cụ thể, thiết thực,
người dân hiểu và tích cực
chung sức thực hiện. Bà Hoàng
ị Bé, thôn Nà Áng, xã Hoàng
Việt cho biết: Được UBND xã
tuyên truyền, vận động về chủ
trương xây dựng trạm y tế, tôi
đã đồng ý bàn giao mặt bằng
với diện tích 1.500 m2 của gia
đình ở vị trí ngay gần trụ sở xã.

Cùng với gia đình bà Bé,
nhiều hộ dân khác trên địa bàn
xã đã đồng ý bàn giao hàng
nghìn mét vuông đất để xây

dựng các công trình hạ tầng
NTM. Bên cạnh đó, nhiều hộ
dân khác hiến gần 2.000 m2 đất
để xây dựng đường giao thông,
thủy lợi, nhà văn hóa…

Với sự đầu tư nguồn lực của
Nhà nước, sự chủ động của
huyện, xã cũng như sự chung
sức, đồng lòng của Nhân dân,
đến tháng 8/2020, hơn 90% số
công trình đã được hoàn thành
và đến nay, tất cả các công trình
đã được hoàn thành và đưa vào
sử dụng (đây là một trong
những xã điểm có nhiều công
trình hạ tầng được khởi công
mới nhiều nhất năm 2020 và
thời gian hoàn thành sớm
nhất). Qua đó, góp phần quan
trọng giúp xã Hoàng Việt hoàn
thành 19/19 tiêu chí NTMn

Với mục tiêu trở thành xã nông thôn mới trong năm 2020, khối lượng các
công trình hạ tầng trên địa bàn xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng cần hoàn
thành trong năm là rất lớn. Với sự chủ động của xã, chung sức đồng lòng của
người dân và sự hỗ trợ tích cực của huyện, đến nay, cơ bản các công trình đã
hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Xây dựng hạ tầng nông thôn mới:

chủ động ở hoàng Việt

Cô và trò Trường Mầm non xã Hoàng Việt được dạy và học trong trường mới được đầu tư xây dựng năm 2020

Nhân viên Điện lực Lạng Sơn phối hợp với nhân viên ViettelPay Lạng Sơn
hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ trên điện thoại

TÂN AN

hỗ trợ gần 7.000 con gà
giống cho người dân
Sáng 23/10/2020, Trung tâm Ứng

dụng, phát triển khoa học - công
nghệ và Đo lường chất lượng sản
phẩm phối hợp với các xã: Thanh
Lòa, Thạch Đạn (Cao Lộc); Tú Mịch
(Lộc Bình); Hữu Lễ (Văn Quan); Vĩnh
Yên (Bình Gia) hỗ trợ gần 7.000 con
gà giống cho bà con.

Thực hiện Dự án “Xây dựng mô
hình nuôi gà ri lai theo hướng an
toàn sinh học tại các xã khó khăn và
biên giới”, trước đó, trung tâm đã tiến
hành kiểm tra, khảo sát chuồng trại
và lựa chọn 41 hộ của 5 xã tham gia
dự án. Các hộ được tập huấn kỹ
thuật chăn nuôi gà ri lai kết hợp cách
ứng dụng đệm lót sinh học, dụng cụ,
thuốc thú y, thức ăn cho gà. 

THU DIỄM

huy động hơn 200
triệu đồng hỗ trợ Nhân
dân miền trung bị ảnh
hưởng bởi lũ lụt
Chiều 22/10/2020, Chi cục Hải

quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu
Nghị thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng
Sơn tổ chức phát động, kêu gọi
nguồn lực hỗ trợ Nhân dân các tỉnh
miền Trung khắc phục hậu quả
thiên tai, lũ lụt. 

Theo đó, chi cục đã phát động,
kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức trong chi cục, các doanh
nghiệp có hoạt động xuất, nhập
khẩu và toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, chiến sĩ thuộc các lực
lượng đang làm việc tại Cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị tham gia ủng hộ.
Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã tiếp
nhận hơn 200 triệu đồng. 

Được biết chương trình sẽ tiếp
nhận ủng hộ Nhân dân các tỉnh
miền Trung khắc phục hậu quả
thiên tai, lũ lụt từ ngày 22/10 đến
hết ngày 30/10/2020. Sau đó, Chi
cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu
Nghị thành lập đoàn trực tiếp vào
các tỉnh miền Trung để trao tặng
Nhân dân bị ảnh hưởng.  

VĂN PHúc
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Thời gian qua, trên địa bàn
tỉnh có không ít đối tượng lợi
dụng bưu chính chuyển phát
để vận chuyển hàng lậu, hàng
cấm. Để chấn chỉnh hành vi
này rất cần sự vào cuộc tích
cực của các ngành chức năng. 

Từ năm 2017 đến nay, lực
lượng chức năng trên địa
bàn tỉnh đã phát hiện

3.002 bưu gửi, trong đó, 183 bưu
phẩm, bưu kiện có tổng số 125
thanh kim loại dài 70 cm đến 80
cm dùng để chế tạo nòng súng;
34 bộ bơm hơi nén khí dùng cho
súng hơi, súng bắn cồn; 93,6 kg
đạn chì; hơn 200 công cụ hỗ trợ
như côn, dao, lê, kiếm, đao cùng
nhiều chi tiết tháo rời của vũ khí
thô sơ như: ống ngắm, lò so, lẫy,
cò, báng súng, ốc vít… Riêng từ
đầu năm 2020 đến nay, lực lượng
chức năng đã phát hiện 183 bưu
kiện có chứa linh kiện vũ khí
tháo rời, trong đó 170 bưu nhận.
Qua kiểm tra cho thấy, người
nhận là người thuộc địa bàn tỉnh
Lạng Sơn. Hàng được cung cấp
chủ yếu từ các đối tượng ở các
tỉnh phía Nam. Trong 9 tháng
qua, cơ quan chức năng đã xử lý
6 vụ lợi dụng dịch vụ chuyển
phát để vận chuyển hàng lậu.
Đơn cử, ngày 9/10/2020, Đội
Quản lý thị trường số 2 phối hợp
với Đội 389 tỉnh phát hiện và xử
lý vi phạm hành chính đối với

Chương Thị Hương, kinh doanh
tại cửa khẩu Tân Thanh (Văn
Lãng) 20 triệu đồng và buộc  nộp
lại 39 triệu đồng số tiền thu lợi
bất hợp pháp về hành vi mua
gom hàng hóa nhập lậu, lập hóa
đơn xuất bán cho người mua
hàng gửi qua Bưu cục Viettel Tân
Thanh về huyện Bắc Sơn.  

Ngoài các doanh nghiệp bưu
chính truyền thống như: Vn
Post, Viettel Post, toàn tỉnh hiện
có thêm 9 doanh nghiệp tư nhân
tham gia hoạt động bưu chính
chuyển phát. Năm 2018, Tổng
Công ty Bưu điện Việt Nam mở
đường thư bưu chính quốc tế
đường bộ Việt Nam - Trung

Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu
Nghị. Đây là điều kiện thuận lợi
để phát triển kinh tế - xã hội
song cũng tiềm ẩn nguy cơ mất
an toàn, an ninh trong lĩnh vực
bưu chính. Nguyên nhân dẫn
đến còn xuất hiện nhiều trường
hợp lợi dụng đường bưu chính
để vận chuyển, giao dịch hàng
lậu, hàng cấm đó là: doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
bưu chính phát triển rất nhanh
(toàn quốc có trên 500 doanh
nghiệp); nhiều doanh nghiệp chỉ
quan tâm đến doanh thu, lợi
nhuận chứ chưa quan tâm đến
các quy định của pháp luật; các
doanh nghiệp thiếu phương tiện,

nhân lực hoặc sử dụng lao động
chưa qua đào tạo nên nhận thức
về an toàn, an ninh bưu chính
còn nhiều hạn chế…

Đại tá Hà Quảng ành,
Trưởng Phòng Nghiệp vụ an
ninh, Công an tỉnh cho biết: Khi
vận chuyển qua đường bưu
chính, chuyển phát nhanh, các
đối tượng tháo rời các chi tiết, sử
dụng giấy bạc bọc nhiều lớp,
đóng gói sẵn hàng hóa, không
ghi địa chỉ, số điện thoại người
gửi trên bưu gửi để qua mặt
doanh nghiệp bưu chính. Nếu
không nắm vững nghiệp vụ,
không có kỹ năng phát hiện thì
hàng cấm, hàng lậu rất dễ lọt qua
mắt lực lượng chức năng.

Bà Phương ị Lan Hương,
Phó Giám đốc Sở ông tin và
Truyền thông cho biết: Trong
thời gian tới, chúng tôi sẽ phối
hợp với các cơ quan chức năng
bao gồm Công an tỉnh, Cục
Quản lý thị trường triển khai các
biện pháp mạnh hơn, yêu cầu
các doanh nghiệp thực hiện tốt
Luật Bưu chính, đặc biệt là các
điều khoản đảm bảo an toàn, an
ninh về thông tin và chuyển phát
bưu chính; quyết liệt vào cuộc
kiểm tra, phát hiện, xử lý các đối
lượng lợi dụng mạng bưu chính
để vận chuyển hàng lậu, hàng
cấm.

HoàNG VƯơNG

Nhân viên Trung tâm Khai thác, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn kiểm tra 
bưu kiện hàng hóa

Cần tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trong 
lĩnh vực bưu chính

Khu vực biên giới do
BĐBP tỉnh phụ trách
gồm 20 xã, 1 thị trấn, với

các cửa khẩu quốc tế, quốc gia và
nhiều cửa khẩu phụ, thu hút
đông đảo người dân đến làm ăn,
sinh sống. Đại tá Lương Mạnh
Vông, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ
Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết:
Nhằm thực hiện hiệu quả công
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật, cấp uỷ, chỉ huy các
cấp BĐBP tỉnh thường xuyên
quán triệt cán bộ, chiến sĩ tích
cực tự giác nghiên cứu học tập,
nâng cao nhận thức pháp luật,
nhất là các chính sách pháp luật
mới của Nhà nước. Đồng thời,
các đồn biên phòng thuộc BĐBP
tỉnh phối hợp với chính quyền
các xã, thị trấn biên giới thành
lập tổ thông tin tuyên truyền để
phổ biến pháp luật đến Nhân
dân một cách nhánh chóng, thiết
thực, hiệu quả.

Từ đầu năm 2020 đến nay,
bằng nhiều hình thức tuyên
truyền,  phổ biến pháp luật, nhất
là thực hiện đợt cao điểm đẩy

mạnh tuyên truyền về phòng,
chống dịch Covid-19, các đồn
biên phòng đã tổ chức được 692
buổi, tuyên truyền tới gần 40.000
lượt người. Nội dung phổ biến về
các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; Luật Biên giới quốc
gia; Luật An ninh quốc gia; thực
hiện các biện pháp phòng tránh
lây nhiễm Covid-19, vệ sinh…

Ngoài ra, các đơn vị biên
phòng đã phát gần 4.000 tờ rơi về
thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công
cụ hỗ trợ, các hành vi sai phạm
về pháo, xuất, nhập cảnh trái
phép. Đặc biệt, đã tuyên truyền,
giải thích cho 325 lượt người dân
các tỉnh nội địa có ý định xuất
cảnh trái phép sang Trung Quốc,
gửi 141 công văn thông báo về
các địa phương nơi cư trú để
quản lý, giáo dục... Qua đó, nâng
cao nhận thức cho Nhân dân,
góp phần ngăn chặn, hạn chế
những hành vi vi phạm pháp
luật, giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Đại úy Hoàng Anh Dũng,
Chính trị viên phó Đồn Biên

phòng Tân anh cho biết: Để
làm tốt công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật, đơn vị quản
lý, sử dụng hiệu quả tủ sách pháp
luật, duy trì chế độ cập nhật kiến
thức thông tin pháp luật mới;
khuyến khích cán bộ, chiến sĩ
tích cực nghiên cứu học tập,
nâng cao nhận thức về pháp luật.
Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị
đã phối hợp với chính quyền cơ
sở tuyên truyền được 77 buổi tới
gần 4.400 lượt người; tuyên
truyền qua hệ thống loa truyền
thanh được 70 lần; tuyên truyền
bằng loa di động được 27 lần về
phòng, chống dịch Covid-19,
bệnh dịch tả lợn châu Phi, xuất,
nhập cảnh trái phép, chấp hành
các quy định về khu vực biên
giới…

Bà Trịnh ị Phương, xã Tân
Mỹ, huyện Văn Lãng cho biết: Tôi
và những người dân sinh sống ở
khu vực biên giới nhận thấy việc
cán bộ, chiến sĩ BĐBP và chính
quyền cơ sở đến các thôn, bản
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật cho người dân là việc

làm thiết thực. Qua đó, giúp
Nhân dân nâng cao nhận thức, ý
thức chấp hành pháp luật, tích
cực phối hợp với BĐBP trong
quản lý, bảo vệ chủ quyền biên
giới; khi phát hiện các trường
hợp xuất, nhập cảnh trái phép,
Nhân dân thông báo cho chính
quyền, lực lượng chức năng để
có biện pháp xử lý kịp thời.

Nhằm không ngừng nâng
cao nhận thức, ý thức chấp hành
pháp luật cho cán bộ, người dân
biên giới, góp phần giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền
lãnh thổ, thời gian tới, Bộ Chỉ
huy BĐBP tỉnh tiếp tục tích cực
tham mưu, phối hợp với các cấp
ủy, chính quyền các huyện, xã,
thị trấn biên giới đẩy mạnh thực
hiện hiệu quả Đề án “Tăng
cường phổ biến, giáo dục pháp
luật cho cán bộ, Nhân dân khu
vực biên giới, giai đoạn 2017 –
2021”, trong đó sẽ tiếp tục
nghiên cứu, đa dạng hóa các
hình thức tuyên truyền, vận
độngn

Bộ đội biên phòng tỉnh nâng cao 
nhận thức pháp luật cho Nhân dân
Thời gian qua, bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tăng cường việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp
hành pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới. Đây được xác định là một trong những biện pháp cơ
bản xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), xây
dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

NÔNG ĐÌNH QUANG

Ngày 23/10/2020, Sở Tư pháp
phối hợp với UBND huyện

Lộc Bình tổ chức hội nghị tuyên
truyền, phổ biến kiến thức pháp
luật cho gần 250 đại biểu là
trưởng thôn, bí thư chi bộ,
trưởng các đoàn thể, thành viên
tổ hòa giải các thôn; lãnh đạo
UBND xã, công chức tư pháp –
hộ tịch của 7 xã, thị trấn trên địa
bàn huyện Lộc Bình.   

Tại hội nghị, đại biểu được
nghe giới thiệu tóm tắt nội
dung Bộ luật Hình sự, Bộ luật
Dân sự. Đồng thời được hướng
dẫn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên
truyền pháp luật, hòa giải ở cở
sở. Được biết từ ngày
13/10/2020 đến nay, Sở Tư pháp
đã tổ chức 3 hội nghị tuyên
truyền nội dung này cho gần
550 đại biểu của 3 huyện: Hữu
Lũng, Đình Lập, Tràng Định.
Theo kế hoạch 29/10/2020, sở
tiếp tục tuyên truyền nội dung
này tại huyện Bắc Sơn.  

DƯơNG DUYÊN

Chiều 24/10/2020, Phòng
Cảnh sát Phòng cháy chữa

cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công
an tỉnh Lạng Sơn nhận được tin
báo 1 nữ cán bộ Bảo hiểm xã hội
tỉnh mắc kẹt trong thang máy
của đơn vị.

Ngay sau đó, phòng đã điều
8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện
trường. Bằng các biện pháp
nghiệp vụ, sau 15 phút, đơn vị
đã giải cứu thành công người
phụ nữ. Tuy có chút hoảng sợ,
nhưng người phụ nữ này không
bị thương tích gì.

Được biết, nguyên nhân vụ
việc là do mất điện đột xuất dẫn
đến thang máy dừng hoạt động.

ĐẶNG DŨNG

Lộc BìNh: 
gần 250 đại biểu 
dự hội nghị tuyên
truyền pháp luật

cứu thành công
người mắc kẹt trong
thang máy

tai nạn trên đường
sắt, 1 người tử vong

Mải đứng nói chuyện điện
thoại trên đường ray,

không chú ý tàu tới, anh Sự bị
tàu hoả đâm tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6
giờ 45 phút, ngày 24/10/2020,
trên đường sắt đoạn qua thôn
Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố
Lạng Sơn. Nạn nhân là anh Lô
Văn Sự, khoảng 45 tuổi, trú tại
thôn Hợp Nhất, xã Thượng
Cường, huyện Chi Lăng. Theo
nhiều nhân chứng cho hay, lúc
này, anh Sự đang đứng nói
chuyện điện thoại trên đường
ray, không chú ý quan sát, đoàn
tàu chạy theo hướng thành phố
Lạng Sơn – thị trấn Đồng Đăng
đi tới và đâm tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng
chức năng thành phố Lạng Sơn
đã khẩn trương có mặt khám
nghiệm hiện trường, tử thi, xác
minh danh tính nạn nhân, điều
tra vụ việc. Được biết, anh Sự lên
thành phố Lạng Sơn làm thợ xây,
ngày 24/10, anh nghỉ việc để về
với gia đình thì xảy ra vụ việc. 

HoàNG HUẤN
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Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp
thời các thủ tục hành chính
(TTHC) là một trong những quy
định bắt buộc tại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông cấp
xã (bộ phận cửa). Trên địa bàn
tỉnh, trong thời gian qua, nhờ
nỗ lực của ngành chức năng và
sự chủ động của chính quyền
cấp xã, việc niêm yết TTHC đã
có những chuyển biến tích cực.

Chúng tôi có mặt tại UBND xã
Vân Thủy (huyện Chi Lăng) vào
một ngày trung tuần tháng 10.

Tại UBND xã, các TTHC thuộc các lĩnh
vực như: văn hóa – xã hội, tư pháp –
hộ tịch… được niêm yết công khai
trên tại vị trí dễ quan sát. Đồng thời,
các TTHC của xã và TTHC thực hiện
tại bộ phận một cửa được niêm yết
tách biệt, rõ ràng, đúng quy định.

Không chỉ Vân Thủy, xã Yên Trạch
(huyện Cao Lộc) cũng có nhiều
chuyển biến trong niêm yết TTHC
như: thường xuyên cập nhật, làm mới
nội dung trong bộ TTHC, các TTHC
niêm yết rõ ràng, thuận tiện tra cứu.
Anh Hoàng Văn Trà, thôn Nà Soong,
xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc cho biết:
Tôi  nhiều lần đến UBND xã làm TTHC
và thường chủ động tra cứu nội dung
TTHC trên bảng niêm yết ở bộ phận
một cửa xã. Tôi thấy việc niêm yết như
thế này dễ xem, rất thuận tiện.

Trên đây chỉ là 2 trong nhiều xã
đã có những thay đổi tích cực trong

việc niêm yết TTHC. Bà Nguyễn Thị Lệ
Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục
vụ hành chính công, Văn phòng
UBND tỉnh cho biết: Từ năm 2016 trở
về trước, việc niêm yết TTHC tại các
trụ sở cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở
UBND cấp xã còn nhiều nhiều hạn
chế như: niêm yết chưa đúng cách,
không niêm yết đầy đủ nội dung,
nhiều TTHC còn lộn xộn, vị trí niêm
yết chưa phù hợp, gây khó khăn cho
người dân. 

Để khắc phục hạn chế,  hằng
năm, ngành chức năng tỉnh thực hiện
đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tập huấn
và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị. Cụ
thể, năm 2019, UBND tỉnh đã xây
dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra
về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát

TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông đối với 4
xã thuộc 4 huyện (Cao Lộc, Bình Gia,
Đình Lập, Văn Lãng) trên địa bàn.
Trong đó, có nội dung kiểm tra niêm
yết TTHC. Qua đó, kịp thời nhắc nhở,
hướng dẫn UBND các xã niêm yết đầy
đủ nội dung TTHC, loại bỏ những
quyết định cũ và thay vào những nội
dung mới có hiệu lực. Dự kiến đến
cuối năm 2020 sẽ kiểm tra 3 xã thuộc
các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định và
thành phố Lạng Sơn.

Cùng với đó, mỗi năm, Văn phòng
UBND tỉnh tổ chức từ 2 lớp tập huấn
trở lên về công tác cải cách TTHC,
trong đó nội dung như: giải quyết
TTHC, niêm yết TTHC tại cơ quan, đơn
vị, UBND các huyện, thành phố và cấp

xã cho tất cả các công chức, cán bộ
đầu mối thực hiện giải quyết TTHC
trên địa bàn. Bên cạnh đó, Văn phòng
UBND tỉnh thường xuyên gửi văn bản
hướng dẫn nghiệp vụ về giải quyết
TTHC, hướng dẫn niêm yết TTHC đến
tất cả cả cơ quan đơn vị.

Tại cấp xã, thực hiện sự chỉ đạo
của UBND tỉnh và UBND huyện về
công bố, công khai TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết tại đơn vị, UBND các
xã đã quan tâm, chỉ đạo và bố trí công
chức, cán bộ đầu mối phối hợp thực
hiện niêm yết công khai các TTHC.
Ông Hoàng Trung Triều, Chủ tịch
UBND xã Yên Trạch (huyện Cao Lộc)
cho biết: Hằng năm, UBND xã chỉ đạo
bộ phận chuyên môn, cán bộ thực
hiện TTHC rà soát, đánh giá các TTHC,
thường xuyên cập nhật các công văn,
quyết định của UBND tỉnh về cải cách
TTHC nhằm kịp thời thay đổi nội
dung, niêm yết mới các TTHC tại xã.
UBND xã cũng trang bị 4 bảng để
niêm yết đầy đủ TTHC ở các lĩnh vực
thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND xã.

Nhờ thực hiện các giải pháp trên,
đến nay, việc niêm yết TTHC cấp xã đã
có những chuyển biến tích cực, 100%
UBND cấp xã đã thực hiện việc niêm
yết TTHC tại trụ sở  và bộ phận một
cửa cấp xã. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu cho
biết thêm: Thời gian tới, để việc niêm
yết TTHC được thực hiện có hiệu quả
hơn nữa, các công chức chuyên môn
cần tiếp tục phối hợp  chặt chẽ với cán
bộ đầu mối tích cực tham mưu cho
UBND cấp xã về thực hiện niêm yết
TTHC và căn cứ vào hướng dẫn để
thực hiện niêm yết đúng quy định.

THÙY DUNG

Công chức Bộ phận một cửa xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc kiểm tra, rà soát 
các TTHC

Thực hiện niêm yết các TTHC tại các cơ quan, đơn vị là hình thức công khai
bắt buộc góp phần minh bạch, công khai quy trình giải quyết TTHC cho
người dân biết, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát việc giải
quyết TTHC của cơ quan nhà nước.   

Niêm yết thủ tục hàNh chíNh: 

Chuyển biến ở “một cửa” cấp xã

Trong 34 vụ TNGT đường
bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh
10 tháng của năm 2020, có

tới 19 vụ xảy ra trên quốc lộ 1A,
làm chết 20 người, bị thương 4
người; so với cùng kỳ năm 2019
tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, bằng
về số người bị thương. Theo phân
tích của các cơ quan chức năng,
một trong những nguyên nhân
dẫn tới TNGT chủ yếu vẫn là ý
thức chấp hành pháp luật của
người tham gia giao thông còn
kém. Biểu hiện cụ thể là, tình
trạng lái xe ô tô, mô tô chạy quá
tốc độ quy định, vượt ẩu, đi
không đúng phần đường còn
diễn ra phổ biến, nhất là khi
không có lực lượng CSGT làm
nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên
đường. 

Trước thực trạng đó, thực
hiện chỉ đạo của Ban An toàn
giao thông (ATGT) tỉnh, lãnh
đạo Công an tỉnh, Phòng CSGT
và công an các huyện, thành phố
có tuyến quốc lộ 1A chạy qua đã
tích cực phối hợp với các ngành,
đoàn thể tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về ATGT cho
Nhân dân, và xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm. 

ượng tá Dương Văn Toàn
– Trưởng Phòng CSGT, Công an
tỉnh cho biết: Để đảm bảo trật tự
ATGT trên tuyến quốc lộ 1A,
phòng đã tham mưu cho lãnh

đạo Công an tỉnh ban hành kế
hoạch, văn bản, thực hiện các đợt
cao điểm. Đồng thời chỉ đạo Đội
CSGT đường bộ, Trạm Kiểm soát
giao thông Tùng Diễn xây dựng
phương án, bố trí lực lượng tuần
tra kiểm soát trên toàn tuyến theo
địa bàn đã phân cấp, đảm bảo
khép kín 24/24 giờ. Đồng thời
tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ
thuật như camera ghi hình, máy
đo tốc độ, thiết bị đo nồng độ cồn
để kịp thời phát hiện, xử lý các
hành vi tiềm ẩn TNGT như: đi
không đúng phần đường, làn
đường; tránh, vượt sai quy định;
chạy quá tốc độ; điều khiển
phương tiện khi trong hơi thở có
nồng độ cồn, sử dụng ma túy…
Trong thời gian tới, cùng với việc
đẩy mạnh tuyên truyền, chúng tôi
sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp
với công an các huyện, thành phố
mở các đợt cao điểm tuần tra
kiểm soát trên các tuyến quốc lộ
nói chung, đặc biệt là tuyến quốc
lộ 1A và địa bàn trọng điểm, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm pháp
luật về trật tự ATGT.

Trung tá Trần anh Tùng,
Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm
soát giao thông Tùng Diễn - đơn
vị làm nhiệm vụ trực tiếp trên
tuyến quốc lộ 1A cho biết: eo
phân công, chúng tôi được lãnh
đạo giao tuần tra, kiểm soát, đảm
bảo ATGT trên 67 km tuyến
quốc lộ 1A đi qua 2 huyện: Hữu
Lũng, Chi Lăng. Trên tuyến này
mỗi ngày có lưu lượng phương
tiện tham gia giao thông khoảng
6 nghìn lượt. Nhằm giảm thiểu
TNGT trên tuyến, trạm đã xây
dựng phương án, bố trí lực lượng
tuần tra kiểm soát trên toàn
tuyến theo địa bàn đã phân cấp,
đảm bảo khép kín thời gian
24/24 giờ. Đồng thời, chúng tôi
chủ động xây dựng kế hoạch
phối hợp với chính quyền, lực
lượng chức năng trên địa bàn
các huyện có tuyến quốc lộ 1A
chạy qua để tổ chức tuyên
truyền, phổ biến Luật Giao
thông đường bộ cho lái xe và
người dân.

Có thể thấy rằng, tuyến quốc
lộ 1A với lưu lượng phương tiện

lớn, tốc độ phương tiện di
chuyển nhanh nên luôn tiềm ẩn
nguy cơ TNGT. Mong rằng các
cấp, các ngành và địa phương sẽ

tiếp tục có những giải pháp phù
hợp nhằm ngăn ngừa có hiệu
quả các vụ TNGT trên tuyến
đường nàyn

tăng cường đảm bảo an toàn giao thông 
trên tuyến quốc lộ 1A

HOÀNG CƯỜNG

Tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn địa bàn tỉnh với chiều dài hơn 94 km. Do mật độ phương tiện tham gia
giao thông cao, trong 10 tháng của năm 2020, tai nạn giao thông (TNGT) trên tuyến quốc lộ 1A chiếm
19/34 vụ TNGT trong toàn tỉnh. Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng của tỉnh chỉ đạo lực lượng
chức năng, nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường các biện pháp kỹ thuật,
nghiệp vụ xử lý, xử phạt nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT.

Cán bộ Trạm Kiểm soát giao thông Tùng Diễn kiểm tra hành chính 
lái xe container trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng 

Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã thực hiện được 4.546 ca
tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A; tổng kiểm tra trên 31 nghìn lượt phương
tiện các loại, phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (gồm cả phạt
tại chỗ) 11.307 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước gần 11 tỷ đồng. Trong đó,
tạm giữ gần 2 nghìn phương tiện, tạm giữ giấy tờ trên 9 nghìn trường hợp, tước
giấy phép lái xe trên 200 trường hợp...   

Ngày 23/10/2020, đoàn kiểm tra
của Văn phòng UBND tỉnh kiểm

tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát,
cải cách thủ tục hành chính (TTHC),
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông tại huyện Bắc Sơn. 

Đoàn đã kiểm tra các nội dung
gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; việc
thực hiện các quy định tại bộ phận
một cửa; kiểm tra hồ sơ giải quyết
TTHC; kiểm tra việc thực hiện nhiệm
vụ tại một số lĩnh vực như: nội vụ, bảo
trợ xã hội, văn hóa, đất đai… tại
UBND thị trấn Bắc Sơn và UBND
huyện Bắc Sơn.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh
giá, 2 đơn vị đã ban hành đầy đủ,
đúng quy định các văn bản chỉ đạo và
tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ;
100% TTHC được giải quyết đúng
hạn; thời gian giải quyết TTHC được
cắt giảm đạt tỷ lệ 13,4% đối với cấp
huyện và 28,77% đối với cấp xã; thực
hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một
cửa liên thông ở cả 2 cấp; không có
kiến nghị, phản hồi tiêu cực của người
dân …

Bên cạnh đó, việc niêm yết TTHC
còn một số thiếu sót về hình thức;
chưa thực hiện theo mẫu phiếu tiếp
nhận hồ sơ; việc cập nhật thông tin
hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử
chưa kịp thời, chưa đủ… Đoàn đề
nghị các đơn vị sớm khắc phục hạn
chế trong thời gian tới, nhất là cấp
xã…

Theo kế hoạch, từ nay đến giữa
tháng 11/2020,  Văn phòng UBND
tỉnh tiếp tục kiểm tra việc thực hiện
các nội dung trên tại huyện Tràng
Định, thành phố Lạng Sơn và một số
sở, ban, ngành của tỉnh.

ĐẶNG DŨNG

Kiểm tra công tác 
cải cách thủ tục hành
chính tại Bắc Sơn
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Ngày nào cũng vậy, cứ vào
mỗi buổi sáng sớm hoặc
buổi chiều tối, tại Công

viên Chi Lăng, thành phố Lạng
Sơn, nhiều người trung tuổi, cao
tuổi và cả thanh niên lại có mặt
tại nơi đặt những bộ dụng cụ tập
luyện thể dục ngoài trời như: đạp
xe, xoay tay, nâng xà đơn… để
tập TDTT.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng

(khối Cửa Nam, phường Chi
Lăng) thường xuyên đến tập thể
dục tại công viên cho biết: Trước
đây, tôi và mọi người đến công
viên chỉ có thể đi bộ hoặc tập thể
dục tay không. Từ lúc các dụng
cụ tập thể dục được lắp đặt tại
đây, ngày nào, tôi cũng đến tập
với một số dụng cụ phù hợp với
sức khỏe của mình như xoay tay,
đạp xe… Các dụng cụ này rất dễ

sử dụng và giúp tôi cảm thấy
khỏe hơn, đỡ bị nhức mỏi xương
khớp, ít có bệnh tật, tinh thần
cũng thoải mái hơn.

Chị Trần ị Phượng
(phường Đông Kinh, thành phố
Lạng Sơn) thường đưa con đi
theo tập thể dục tại Công viên
Chi Lăng vào mỗi buổi chiều cho
biết: Ở đây, không khí trong lành,
trẻ con lại có không gian vui chơi.
Đặc biệt, các dụng cụ tập thể dục
ở đây hoàn toàn miễn phí lại rất
đa dạng, có thể tập với nhiều
thiết bị thể dục phù hợp theo sở
thích của mình nên tôi và mọi
người rất hào hứng luyện tập. 

Mặc dù, các dụng cụ tập thể
dục ngoài trời đang phát huy rất
hiệu quả nhưng vẫn chưa thể đáp
ứng đủ cho nhu cầu tập luyện
của người dân, vẫn có tình trạng
phải xếp hàng, chờ đến lượt sử
dụng. Ông Hoàng Văn Phương
(phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn) chia sẻ: Nhiều lúc tôi
phải tranh thủ đi sớm, tập vào
gần trưa để tránh tình trạng chờ
đợi. Tuy nhiên, có những hôm
cuối tuần, số người đến công
viên tập thể dục tăng nhiều nên
có lúc đông quá, tôi  đành quay
về. 

Tìm hiểu thêm, chúng tôi
được biết, từ năm 2017 đến nay,
đơn vị chức năng thành phố đã
tiến hành lắp gần 30 máy tập
TDTT ngoài trời để phục vụ cho
nhu cầu tập luyện của người dân
tại các địa điểm công cộng như
công viên, khu tái định cư…

eo quan sát của phóng viên,
một bộ thiết bị tập thể dục ngoài
trời có khoảng 10 loại dụng cụ.
Các thiết bị này được lắp đặt tại
những vị trí thuận tiện, an toàn
và đơn giản, dễ sử dụng như: tập
lưng bụng, đạp tròn, đi bộ, thiết
bị xoay vai, đạp xe, kéo tay, lắc
hông, lắc eo… 

Bà Phạm ị uận, Phó
Trưởng Phòng Văn hóa – ông
tin thành phố Lạng Sơn cho biết:
Từ khi các thiết bị dụng cụ tập
thể dục ngoài trời được đưa vào
sử dụng đến nay đã thu hút đông
đảo người dân đến tham gia
luyện tập. Điều đó cho thấy, việc
lắp đặt các dụng cụ TDTT ngoài
trời là việc làm đúng, rất ý nghĩa,
góp phần nâng cao sức khỏe cho
người dân trên địa bàn thành
phố. ời gian tới, chúng tôi sẽ
tiếp tục tham mưu cho UBND
thành phố lắp đặt thêm nhiều
dụng cụ TDTT ngoài trời tại các
địa điểm công cộng để phục vụ
nhu cầu rèn luyện sức khỏe của
mọi người.

Việc lắp đặt các thiết bị, dụng
cụ TDTT ngoài trời là việc làm
thiết thực và nhận được sự
hưởng ứng nhiệt tình của người
dân. Để các thiết bị tập luyện
TDTT ngoài trời phát huy hiệu
quả, các cơ quan chức năng cần
thường xuyên thực hiện việc
kiểm tra, bảo trì máy tập và
người dân cần có ý thức chung
tay bảo quản, giữ gìn các dụng cụ
nàyn

hiệu quả từ việc lắp đặt dụng cụ 
thể dục thể thao ngoài trời
Những năm gần đây, các thiết bị thể dục thể thao (TDTT) ngoài trời đã được lắp đặt tại nhiều địa điểm
công cộng trên địa bàn thành phố như: công viên, khu tái định cư…  thu hút đông đảo người dân tham
gia luyện tập. Qua đó, tác động tích cực đến thói quen luyện tập  TDTT của người dân, góp phần đẩy
mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Người dân tập TDTT ngoài trời tại Công viên Chi Lăng

Với tinh thần “một giọt máu
cho đi - một cuộc đời ở lại”, đôi
vợ chồng trẻ Lao Tiến Định
(sinh năm 1987) và chị Đoàn
Thị Ngọc Yến (sinh năm 1989),
thôn Chằm Pháng, thị trấn
Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng đã
cùng tham gia  hiến máu 11
lần. Những giọt máu của anh
chị đã góp phần cứu sống
nhiều bệnh nhân.

Cuối tháng 9 vừa qua, Ban Chỉ
đạo vận động hiến máu tình
nguyện huyện Chi Lăng tổ

chức đợt hiến máu lần thứ 2 năm
2020. Trong hàng trăm người đến
hiến máu tại ngày hội, chúng tôi
được gặp gỡ vợ chồng anh Định, chị
Yến dắt  theo 2 con nhỏ. Đây là lần
thứ 3 anh tham gia hiến máu. Anh
nhớ nhất lần trực tiếp hiến máu đột
xuất tại Trung tâm Y tế huyện để cấp
cứu bệnh nhân. Anh Định cho biết:
“Vào khoảng tháng 3/2020, tôi đang
ở nhà thì nhận được tin ông Vi Văn
Vấp, người hàng xóm bị xuất huyết
thực quản, không cầm được máu,
đang cấp cứu ở Bệnh viện huyện Chi
Lăng và bệnh viện không có nguồn
máu dự trữ. Trong khi đó, các con,

cháu trong gia đình ông không có
nhóm máu phù hợp nên không thể
cho máu để cấp cứu ông Vấp. Khi
biết tin, tôi đã trực tiếp đến bệnh
viện thử nhóm máu và may mắn có
nhóm máu phù hợp nên đã trực tiếp
hiến máu cho ông. Có nguồn máu
kịp thời nên ông Vấp đã qua cơn
nguy kịch và sức khỏe đã ổn định”.
Anh Định cho biết thêm, sau mỗi đợt

hiến máu, anh cảm thấy tinh thần
sảng khoái, phấn khởi hơn bởi
những giọt máu của mình cứu thêm
được nhiều người bệnh.

Ông Vi Văn Vấp, thôn Chằm
Pháng, thị trấn Đồng Mỏ xúc động:
Nếu không được anh Định hiến máu
kịp thời thì chưa chắc tôi đã được
cứu sống. Với nghĩa cử cao đẹp của
anh, hằng ngày, tôi luôn dặn con,

cháu trong gia đình nếu có đủ điều
kiện sức khỏe hãy noi gương anh
Định tham gia hiến máu để có thể
cấp cứu được nhiều người. 

Còn đối với chị Đoàn Thị Ngọc
Yến là người đã từng tham gia hiến
máu từ khi còn là sinh viên. Đến nay,
chị Yến đã 8 lần tham gia hiến máu.
Mỗi khi có đợt phát động hiến máu,
không chỉ cùng chồng mà chị còn
vận động bạn bè, đồng nghiệp,
người thân trong gia đình tham gia
hiến máu. Chị Yến cho biết: Vợ
chồng tôi có suy nghĩ “Cứu một
mạng người còn hơn xây bảy tòa
tháp”. Giọt máu từ cơ thể người
không có bất kỳ loại thuốc nào có
thể thay thế được. Đặc biệt, với
những bệnh nhân nghèo đang gặp
cảnh hoạn nạn, khó khăn thì những
giọt máu ấy lại càng thêm quý báu.
Với suy nghĩ đó, vợ chồng tôi luôn
sẵn sàng tham gia hiến máu cứu
người.  

Hiện nay, vợ chồng anh Định,
chị Yến mong muốn, phong trào
hiến máu tình nguyện ngày càng
lan tỏa rộng rãi và ngày càng có
thêm nhiều cá nhân có trách nhiệm

đối với phong trào hiến máu, tham
gia hiến máu cứu người. Để qua đó,
nhiều người ốm đau nhanh chóng
phục hồi sức khỏe, người đang ở
“cửa tử” sẽ được cứu sống kịp thời. 

Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch
Hội Chữ thập đỏ huyện Chi Lăng
cho biết: Trong những năm qua,
phong trào hiến máu tình nguyện
của huyện ngày càng tạo sức lan
tỏa, thu hút nhiều tầng lớp Nhân
dân. Anh Định, chị Yến là cặp vợ
chồng tham gia hiến máu tiêu biểu,
tích cực nhất. Để phong trào ngày
càng phát triển bền vững rất cần
những tấm gương như gia đình anh
Định, chị Yến. Trong thời gian tới, hội
sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động các tâng lớp Nhân
dân trên địa bàn tham gia hiến máu,
cùng đó sẽ tích cực tuyên truyền
những gương điển hình như anh
Định, chị Yến để phong trào hiến
máu ngày càng lan tỏa sâu rộng,
nhiều người, nhiều cặp vợ chồng
tham gia và thu được số lượng máu
nhiều hơn để có nhiều bệnh nhân
được cứu chữa kịp thời . 

ĐĂNG THÙY

Vợ chồng trẻ đồng lòng hiến máu cứu người

Gia đình anh Định, chị Yến tại ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 

LƯƠNG THẢO

tập huấn công tác
nắm bắt, tổng hợp dư
luận xã hội 

Ngày 23/10/2020, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ

quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức
hội nghị trực tuyến tập huấn
công tác nắm bắt, phản ánh,
tổng hợp dư luận xã hội và
tình hình Nhân dân trong hệ
thống MTTQ Việt Nam. Tham
gia hội nghị có gần 1.500 đại
biểu tại 61 điểm cầu trong cả
nước. 

Dự hội nghị tại điểm cầu
tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Ủy
ban MTTQ tỉnh, các ban
chuyên môn; đại diện lãnh đạo
các tổ chức thành viên, Uỷ ban
MTTQ các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu
được quán triệt, hướng dẫn về
các chuyên đề, gồm: khái
niệm, phương pháp nắm bắt
dư luận xã hội; các kỹ năng
quan sát, phỏng vấn, tiếp cận
thông tin đại chúng, tổng gợp,
viết báo cáo tình hình dư luận
xã hội; phát huy hiệu quả hoạt
động của mạng lưới cộng tác
viên...

Trong chương trình, các đại
biểu thảo luận, trao đổi kinh
nghiệm triển khai công tác
tổng hợp dư luận xã hội, nắm
bắt ý kiến của Nhân dân. Qua
đó nhằm thống nhất giải pháp
thực hiện phù hợp, có hiệu
quả để vận dụng vào thực tế
các địa phương trong thời gian
tới.

HoàNG HUẤN

Các đại biểu dự hội nghị 
tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn
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Xã Chi Lăng là một trong
những xã có diện tích
trồng na theo tiêu chuẩn

VietGAP, GlobalGAP lớn nhất
của huyện với 90 ha. Thời điểm
này, những người trồng na tại
đây đã bắt tay vào chăm sóc na
sau thu hoạch. Gia đình ông Mã
Văn Lét, thôn Quán Thanh, xã
Chi Lăng là một trong những hộ
tham gia mô hình trồng na Viet-
GAP tại xã Chi Lăng với diện
tích hơn 2 ha. Ông Lét cho biết:
Sau khi thu hoạch, cần cắt tỉa các
cành na già cỗi để tạo tán mới, từ
đó giúp cây phát triển tốt, khỏe
mạnh. Đây là một trong những
yếu tố quyết định để cây na vụ
sau có thể sai quả, ít bị sâu bệnh.
Tuy nhiên, việc cắt tỉa cành cần
phù hợp với tuổi của cây. Ví dụ:
đối với cây già cỗi, mọc quá cao,
cần cắt tỉa cách gốc 80 đến 100
cm. Còn đối với cây đang thời kỳ
phát triển mạnh cần phải tỉa hết
các cành nhỏ, chỉ chừa lại các
cành to bằng ngón tay trở lên.
Sau khi cắt tỉa, cần dùng dung
dịch Boóc - đô để quết qua vết
cắt, qua đó giúp hạn chế cây mất
nước, tránh nhiễm khuẩn.

eo kinh nghiệm của người
dân tại đây, việc cắt tỉa cành
thường diễn ra vào cuối tháng 9
đến đầu tháng 10 Dương lịch.
Cây na được cắt tỉa, tạo tán sau
thu hoạch thường cho quả to
hơn so với cây không được cắt
tỉa, trung bình với mỗi cây sẽ
tăng 3 đến 4 kg quả.

Tại thị trấn Đồng Mỏ, nhiều
hộ trồng na cũng đang tất bật cắt
tỉa cành, dọn cỏ, bón phân cho
cây na. Bà Nguyễn ị Tuyết,
người trồng na tại thôn Lũng
an, thị trấn Đồng Mỏ cho biết:
Hiện nay, gia đình tôi đang chăm
sóc sau thu hoạch cho gần 600
cây na. Để bón phân hiệu quả,
trước tiên cần dọn sạch các loại
cỏ trong vườn, tránh tình trạng
mất chất dinh dưỡng của cây.
Sau khi bón phân, cần cuốc xới
đất, vùi đất kỹ và tưới nước giữ
ẩm để cây dễ hấp thụ. Về liều
lượng phân bón phụ thuộc vào
tuổi và kích cỡ của cây, với mỗi
cây na, nên dùng khoảng 1,5 đến
3 kg phân chuồng hoặc phân
hữu cơ và 0,2  đến  0,4 kg vôi bột.

Không chỉ riêng ở hai vùng
trồng na trên, hiện nay, tại các xã

có diện tích trồng na lớn của
huyện Chi Lăng như: Y Tịch,
Mai Sao, Hòa Bình... người dân
đang thực hiện nhiều biện pháp
chăm sóc cây na sau thu hoạch. 

eo số liệu của Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) huyện Chi Lăng,
trong năm 2020, diện tích na của
toàn huyện đạt 1.900 ha, tăng
khoảng 100 ha so với năm 2019.
Trong đó, 1.600 ha đã cho thu
hoạch. Sản lượng na của huyện
năm 2020 ước đạt 16.500 tấn.
ời điểm này, trên 90% diện
tích trồng na của huyện gần như
đã thu hoạch xong. Để đảm bảo
cho cây na phát triển tốt, những
năm qua, đơn vị đã triển khai
các hoạt động tập huấn, tuyên
truyền cho người dân về các kỹ
thuật trồng, chăm sóc na trước
và sau thu hoạch. Tính từ đầu
năm 2020 đến nay, đơn vị đã
triển khai được 32 cuộc tập
huấn, thu hút 1.300 lượt người
tham gia.

Với sự quan tâm của các cấp,
ngành cùng với sự tiếp thu, ham
học hỏi của người dân, chất
lượng, mẫu mã của sản phẩm na

Chi Lăng ngày càng được nâng
cao, được người tiêu dùng ưa
chuộng. Trong đó, huyện đặc
biệt chú trọng đến phát triển các
mô hình sản xuất na theo hướng
VietGAP, GlobalGAP..., giúp sản
phẩm na khẳng định chất lượng
trên thị trường trong và ngoài
tỉnh. eo đánh giá của Phòng
NN&PTNT huyện, tình hình
tiêu thụ na trên địa bàn năm
2020 rất tốt. Giá bán dao động từ
20.000 đồng/kg (loại nhỏ, 8 đến
10 quả/kg) đến 70.000 đồng/kg
(loại to 2 đến 3 quả/kg).

Ông Lương ành Chung,
Trưởng Phòng NN&PTNT
huyện Chi Lăng cho biết: Chăm

sóc na sau thu hoạch là một
trong những việc làm quan
trọng, cần thiết để đảm bảo cho
cây phát triển tốt. Tại Chi Lăng,
bà con trồng na đã có nhiều kinh
nghiệm và thực hiện rất tốt việc
này. Trong thời gian tới, Phòng
NN&PTNT huyện sẽ tiếp tục
phối hợp với các đơn vị liên
quan tập huấn, hướng dẫn kiến
thức nâng cao cho người dân
trồng và chăm sóc na trong toàn
bộ quá trình trồng, chăm sóc
đến sau thu hoạch. Qua đó, giúp
sản phẩm na Chi Lăng ngày càng
được nâng cao về chất lượng, sản
lượng.

GIA kHáNH

Người dân chăm sóc na tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng

chi LăNg

Tập trung chăm sóc cây na sau thu hoạch
Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 hằng năm là thời điểm người dân trồng na huyện Chi Lăng bắt đầu
thực hiện các biện pháp chăm sóc cây na sau thu hoạch. Việc này nhằm giúp cho cây na phục hồi, phát
triển tốt và đảm bảo chất lượng cho vụ sau.

Hoàn thiện, nâng cấp mạng
lưới y tế 

Với  trên 1.648 tỷ đồng đầu tư
cho các dự án liên quan đến lĩnh
vực y tế, 5 năm qua, Lạng Sơn đã
hoàn thành đưa vào sử dụng các
dự án: Bệnh viện Đa khoa
(BVĐK) tỉnh 700 giường, Bệnh
viện Y dược học cổ truyền, cải
tạo nâng cấp Bệnh viện Phổi,
Bệnh viện Phục hồi chức năng…
Hoàn thành đầu tư hệ thống xử
lý chất thải y tế tại 14/14 bệnh
viện bằng công nghệ mới, đảm
bảo các quy định về xử lý chất
thải tại cơ sở y tế. Đến nay, cơ sở
hạ tầng các bệnh viện huyện
tương đối khang trang, đáp ứng
nhu cầu phát triển chuyên môn,
mở rộng thêm các khoa lâm
sàng. Mạng lưới y tế xã tiếp tục
được quan tâm bằng nhiều
nguồn lực khác nhau, nhất là
nguồn lực xây dựng nông thôn
mới. Đến giữa năm 2020, toàn
tỉnh đã có 63% số xã, phường, thị
trấn được công nhận đạt chuẩn
quốc gia y tế xã giai đoạn 2010 -
2020; trong đó, các huyện: Lộc
Bình, Đình Lập có 100% xã, thị
trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

Với phương châm đồng bộ,
hiện đại, ngành y tế đã được đầu
tư trên 374 tỷ đồng để mua sắm
bổ sung trang thiết bị y tế cho các

bệnh viện phát triển chuyên môn
kỹ thuật. Cùng với đó, các bệnh
viện đã phát huy tính năng động
trong công tác xã hội hóa, đẩy
mạnh liên doanh liên kết để lắp
đặt thiết bị máy móc dịch vụ
như: máy chụp cắt lớp vi tính,
máy siêu âm 4D, máy xét nghiệm
huyết học, sinh hóa, máy phân
tích máu tự động, máy nội soi, X
quang… mở thêm các dịch vụ

điều trị theo yêu cầu với tổng số
vốn đạt khoảng 30 tỷ đồng. Với
sự đầu tư đồng bộ tại tất cả các
tuyến kỹ thuật, trong 5 năm qua,
số giường bệnh/vạn dân đã tăng
từ 25,8 giường vào năm 2015 lên
30,7 giường năm 2020; có 9/14
bệnh viện được nâng hạng, trong
đó, BVĐK tỉnh được nâng từ
hạng II lên hạng I. Tỷ lệ chất thải
y tế được xử lý tăng từ 95% năm

2015 lên 100% năm 2020. Tỷ lệ
trung bình thực hiện danh mục
kỹ thuật theo phân tuyến tại các
bệnh viện tăng từ 55% năm 2015
lên 83% năm 2020, nhiều danh
mục kỹ thuật chuyên sâu vượt
tuyến được triển khai.
Nâng cao y đức, tăng cường
năng lực chuyên môn

Vừa thực hiện chính sách thu
hút, vừa đào tạo và bồi dưỡng

nguồn nhân lực theo nhiều cách,
năm 2020, y tế Lạng Sơn đã đạt
11 bác sĩ/vạn dân, tăng 2,07 bác
sĩ/vạn dân so với năm 2015. Tỷ lệ
bác sĩ có trình độ sau đại học đạt
42,7%, tăng 5,8% so với năm
2015. Nếu năm 2015, tỷ lệ xã có
bác sĩ mới đạt 80%, thì nay đã đạt
100%. Số bác sĩ, nhất là bác sĩ
chuyên khoa tăng lên, ngành đã
có điều kiện triển khai đồng bộ
các giải pháp nâng cao chất lượng
KCB tại cả 3 tuyến. Cùng đó, các
bệnh viện đã thực hiện KCB
bằng nhiều kỹ thuật mới như:
chụp cộng hưởng từ, can thiệp
mạch DSA, phẫu thuật sọ não,
phẫu thuật chấn thương cột
sống, xét nghiệm sàng lọc SARS-
CoV-2 tại tuyến tỉnh; mổ nội soi,
chụp cắt lớp vi tính… tại bệnh
viện tuyến huyện; KCB bảo hiểm
y tế, quản lý và điều trị một số
bệnh mạn tính (tăng huyết áp,
đái tháo đường) tại y tế tuyến
xã… 

Đồng chí Nguyễn ế Toàn,
Giám đốc Sở Y tế khẳng định:
Cùng với đầu tư về hạ tầng kỹ
thuật, việc nâng cao y đức và thái
độ phục vụ của cán bộ y tế có ý
nghĩa quyết định đến chất lượng
bệnh viện. Những năm qua, cán
bộ y tế đã quan tâm và tích cực
đổi mới phong cách, thái độ phục
vụ, hướng tới sự hài lòng người
bệnh. Kết quả năm 2019, qua
khảo sát cho thấy có 90% người
bệnh hài lòng với sự phục vụ của
nhân viên y tế, tăng 20% so với
năm 2015.

5 năm - thời gian chưa dài so
với 75 năm phát triển của y tế
Lạng Sơn song đã ghi nhận sự
phát triển vượt bậc về lượng và
chất. Sự phát triển ấy đã mang lại
nhiều tiện ích đến với người dân,
nhất là y tế chất lượng cao và dịch
vụ y tế thuận tiệnn

Bác sĩ  BVĐK tỉnh thực hiện kỹ thuật đặt stent mạch vành qua da trên hệ thống chụp mạch
số hóa xóa nền DSA hiện đại nhất hiện nay

Năng lực và chất lượng khám chữa bệnh (KCB) cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên. Đó
là kết quả tổng hợp của nhiều giải pháp được thực hiện theo Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 19/7/2016
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế; nâng cao năng lực và chất
lượng KCB của hệ thống y tế các cấp giai đoạn 2016 - 2020”. 

MINH HỒNG

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Số 21: 

Bước tiến mạnh mẽ của ngành y
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Dịch covid-19 diễn biến phức tạp,
Slovenia đóng cửa biên giới với italy

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Rome dẫn
truyền thông địa phương vùng Friuli Venezia Giulia,
phía Bắc Italy đưa tin, kể từ ngày 26/10, Slovenia sẽ
đóng cửa biên giới với Italy. Quyết định được Chính
phủ Slovenia đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-
19 đang tiếp diễn phức tạp tại Italy.

Theo thông báo, công dân Italy chỉ được phép
quá cảnh tại Slovenia tối đa 12 tiếng để tới các điểm
đến khác. Ngoài ra, những trường hợp tới từ các
quốc gia có nguy cơ cao mắc Covid-19 sẽ bị cách ly
tại biên giới Slovenia.

Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao
Al-Qaeda

Các lực lượng an ninh Afghanistan vừa tiêu diệt
tên Abu Muhsin al-Masri - thủ lĩnh cấp cao của tổ
chức khủng bố al-Qaeda, vốn nằm trong danh sách
truy nã của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Tháng 11 này đánh dấu 19 năm Mỹ đưa quân
vào Afghanistan lật đổ chế độ Taliban cầm quyền,
sau thảm họa tấn công khủng bố 11/9/2001 do tổ
chức al-Qaeda chủ mưu thực tiến hành cướp đi sinh
mạng hơn 3.000 người Mỹ.

thế giới gần 43 triệu ca bệnh
covid – 19 

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm
441.920 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca bệnh lên
gần 43 triệu người, Nhiều nước châu Âu ghi nhận số
ca tử vong mới cao kỷ lục.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến
ngày 25/10, toàn thế giới ghi nhận 42.906.084 ca
bệnh Covid-19, 1.154.210  ca tử vong. Các nước ghi
nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều
nhất thế giới gồm: Mỹ, Ấn Độ và Pháp.

hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên
hợp quốc đủ điều kiện có hiệu lực

Hãng tin AFP dẫn thông báo của giới chức Liên
hợp quốc (LHQ) đưa tin, Honduras đã trở thành
quốc gia thứ 50 phê chuẩn Hiệp ước Cấm vũ khí hạt
nhân (TPNW) của LHQ, qua đó hội đủ điều kiện cần
thiết để hiệp ước này có hiệu lực sau 90 ngày, dự
kiến vào tháng 1/2021.

Trong một thông cáo, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập
Đỏ Quốc tế (ICRC), ông Peter Maurer tuyên bố sự
kiện này là “chiến thắng của nhân loại và hứa hẹn
một tương lai an toàn hơn”.

AU kêu gọi giảm căng thẳng tại
Nigeria

Hội đồng Văn hóa, Xã hội và Kinh tế thuộc Liên
minh châu Âu (AU) đã kêu gọi giảm căng thẳng
ngay lập tức ở những khu vực tại Nigeria đang bị
chao đảo bởi các cuộc biểu tình trong thời gian qua.

Trong thông báo, hội động trên kêu gọi tất cả
các bên liên quan, chính phủ và người dân, cần tiến
hành đối thoại và tìm cách giải quyết hòa bình hợp
lý tình trạng hiện này, qua đó tránh “đẩy tình hình tới
mức căng thẳng hơn nữa”. 

TS (TỔNG HỢP)

Quảng Bình: Sạt lở
nghiêm trọng gây mất
an toàn cho gần 20 hộ
dân

Sau những ngày mưa lũ vừa
qua, tại khu vực núi Ba Cồn, nơi có
gần 20 hộ dân đang sinh sống ở
thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa
(Tuyên Hóa, Quảng Bình) sạt lở đã
khiến 1 nhà dân bị sập hoàn toàn,
nhiều căn nhà khác bị nứt nghiêm
trọng, nguy cơ ảnh hưởng đến sự
an toàn của người dân.

Hiện, các cấp chính quyền
đang lên phương án bố trí khu tái
định cư an toàn để di dời khẩn cấp
20 hộ dân khỏi khu vực nguy
hiểm, ổn định đời sống.  

Vietjet tung khuyến mại
“kép” 50% giá vé và hành
lý ký gửi toàn mạng bay
nội địa

Tưng bừng chào đón mùa du
lịch cuối năm và năm mới đang tới
gần, Vietjet mang tới niềm vui
nhân đôi cho hành khách với
chương trình ưu đãi 50% giá vé và
giá hành lý ký gửi trên toàn mạng
bay rộng khắp Việt Nam.

Cụ thể, với 3 mã khuyến mại
“ECO50”, “DELUXE30” và “SKY-
BOSS20”, hành khách sẽ được
giảm lần lượt 50% cho giá vé Eco,
30% cho giá vé Deluxe và 20% cho
giá vé SkyBoss trong 3 ngày vàng
từ 28/10 tới 30/10/2020. Thời gian

bay áp dụng từ ngày 1/11/2020 tới
31/3/2021.

Khẩn trương khắc phục
hậu quả do mưa lũ tại cà
mau

Trong tháng 10/2020, Mưa lớn
kèm theo dông, lốc xoáy kết hợp
triều cường dâng cao liên tiếp xảy
ra khiến nhiều tuyến đường ở
thành phố Cà Mau bị ngập nước,
hư hỏng, gây ảnh hưởng lớn đến
việc đi lại của người dân, thiệt hại
về sản xuất. 

Trong khi chờ đợi nước rút để
tiến hành duy tu, sửa chữa các
tuyến đường, cơ quan chức năng
đã bố trí cắm biển cảnh báo, báo
hiệu vị trí đường bị ngập sâu, nguy

hiểm để phòng, tránh tai nạn giao
thông; chủ động các biện pháp
bảo vệ sản xuất sau mưa lũ.

giao lưu và giới thiệu du
lịch hàn Quốc tại hà Nội

Theo Văn phòng đại diện Tổng
cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam
(KTO Việt Nam), từ nay đến ngày
6/12, tại Trung tâm Thương mại
Lotte Center (Hà Nội), diễn ra
nhiều hoạt động giới thiệu du lịch
Hàn Quốc trong sự kiện “Hi! Korea-
Trải nghiệm du lịch Hàn Quốc”.

Khách tham quan có thể tìm
hiểu và trải nghiệm du lịch cũng
như văn hóa Hàn Quốc như mặc
trang phục truyền thống Hanbok
miễn phí, trải nghiệm du lịch Hàn

Quốc chân thực qua kính thực tế
ảo VR, triển lãm ảnh du lịch Hàn
Quốc, nhận bộ sách hướng dẫn du
lịch Hàn Quốc miễn phí…

các đơn vị cảnh sát biển
ủng hộ, giúp đỡ nhân
dân vùng lũ

Nhằm giúp đỡ Nhân dân và
các em học sinh vùng lũ ở các tỉnh
miền Trung nhanh chóng ổn định
cuộc sống, trong những ngày qua,
Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh
sát biển 1) đã điều động trên 50
cán bộ, chiến sĩ hành quân về thị
xã Ba Đồn (Quảng Bình) để giúp
bà con nhân dân nơi đây khắc
phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

TS (TỔNG HỢP)

Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại
cuộc làm việc với các tỉnh miền
Trung chiều 24/10, tại Quảng

Bình.
Phát biểu tại cuộc làm việc, các địa

phương khẳng định quyết tâm tập trung
nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai;
đảm bảo cung cấp, hỗ trợ đủ lương thực,
thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu
phẩm thiết yếu khác cho người dân; huy
động lực lượng hỗ trợ người dân sửa
chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, phòng
chống dịch bệnh, không để “dịch chồng
dịch”.

ủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu
rõ, đợt lũ lần này ở Miền Trung là lũ lịch
sử, tuy nhiên chúng ta đã chủ động chỉ
đạo kiên quyết, kịp thời nên giảm thiểu
thiệt hại.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm
của các cấp, các ngành, địa phương, ủ
tướng bày tỏ, qua lũ lụt, thiên tai, nhiều
tổ chức, cá nhân với tấm lòng nhân ái đã
hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, đây là truyền
thống quý báu của dân tộc ta, rất đáng
trân trọng, tự hào.

Cần rút một số kinh nghiệm sau đợt
mưa lũ này, ủ tướng nêu rõ, trước hết
cần tăng cường nhận thức và sự hiểu
biết của chính quyền, doanh nghiệp,
người dân, các tổ chức xã hội là chìa
khóa then chốt trong phòng chống thiên
tai, dịch bệnh, trong đó nhận thức của
cộng đồng và người dân về trách nhiệm
và tác động của biến đổi khí hậu là quan
trọng nhất, “có ý thức từ khi đặt móng
nhà cho đến chọn vị trí là rất quan
trọng”.

ứ hai, là phải cải thiện năng lực dự
báo thiên tai và chủ động ứng phó, nhất
là công nghệ dự báo trượt đất, hiện là
một khâu yếu của chúng ta.

Kinh nghiệm nữa là Việt Nam đã
lồng ghép các hoạt động ứng phó với
biến đổi khí hậu vào các quy hoạch, kế
hoạch phát triển, thực hiện nghiêm túc
cam kết cắt giảm 8% lượng phát thải khí
nhà kính đến năm 2030 bằng nguồn lực
trong nước để có thể giảm tới 25% nếu
nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của quốc
tế. Đặc biệt, các thành phố lớn ở Việt
Nam cần đi đầu, tiên phong cắt giảm
lượng phát thải khí nhà kính, góp phần
quyết định vào việc hoàn thành mục
tiêu của Việt Nam với cộng đồng quốc
tế.

Từ đó, ủ tướng đề nghị Bộ Tài
chính nghiên cứu cơ chế đánh thuế phát
thải để khuyến khích cắt giảm thải khí
nhà kính, đồng thời qua đó giúp huy
động nguồn lực hỗ trợ địa phương bị tác
động nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

“Chúng ta phải nhanh chóng để đảm
bảo cuộc sống bình thường của nhân
dân các tỉnh miền Trung trong vùng lũ
lụt”, ủ tướng nói. Đi liền với đó, đảm
bảo sinh kế cho người dân, “nhất là thời
vụ cận kề, cấp sớm các loại giống, không
chỉ lo trước mắt mà phải lo cả lâu dài, lo
vụ sắp tới đây phải làm gì để người dân
có thể sống được”.

Đồng thời cần tiếp tục vận động hệ
thống chính trị và người dân, cán bộ,
công nhân viên với tinh thần tự cường,
tự cứu, huy động các đơn vị có chức
năng, đặc biệt là lực lượng công an, quân
đội hỗ trợ người dân. “Bây giờ các đồng
chí địa phương ở trong vùng lũ này cần
bao nhiêu sư đoàn, bao nhiêu đơn vị có
liên quan để hỗ trợ cho người dân”.  ủ
tướng cho biết, lực lượng công an sẵn
sàng điều động vài trung đoàn nữa cùng
với quân đội để hỗ trợ các địa phương.

Các bộ, ngành trung ương có trách
nhiệm cụ thể hỗ trợ cho vùng lũ, từ cây
con giống đến cung cấp điện lực, bổ
sung kinh phí, thuốc men, tăng cường
lực lượng khám chữa bệnh… “Một tinh
thần là không để người dân thiếu đói,

dịch bệnh, màn trời chiếu đất”, ủ
tướng nêu rõ.

Kinh nghiệm nữa cần rút ra là phát
triển thủy điện theo quy hoạch và an
toàn, tốt hơn nữa, hạn chế phát triển
thủy điện nhỏ; tiếp tục trồng rừng mạnh
mẽ hơn với các loại cây có bộ rễ bám
sâu, gỗ lớn; ứng dụng công nghệ để
thông tin đến người dân kịp thời hơn.

Các tỉnh miền Trung sẽ được tiếp
tục bổ sung thêm nguồn lực, ủ tướng
nói. Trong kế hoạch 2021 - 2025, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ
bố trí nguồn lực để hỗ trợ các tỉnh miền
Trung cũng như các vùng thiên tai, hạn
hán, biến đổi khí hậu nặng nề bằng cả
nguồn ngân sách Nhà nước và ODA.

“Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi
các mô thức sản xuất, ảnh hưởng đến
kinh tế và sinh kế của hàng triệu người
dân ở miền Trung cũng như Việt Nam
cũng như tương lai con cháu chúng ta,
song xét cho cùng nó không nghiêm
trọng bằng sự dao động của ý chí, bản
lĩnh và niềm tin của chúng ta trước các
thử thách của tự nhiên và tạo hóa”, ủ
tướng bày tỏ và nhấn mạnh: Nếu chúng
ta vẫn giữ được cội nguồn văn hóa của
dân tộc, giữ được đất đai, rừng, biển thì
chúng ta sẽ làm giàu được trên mảnh đất
thiêng liêng mà cha ông chúng ta đã để
lại - miền Trung Việt Nam.

eocHINHPHU.VN

thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ tiếp tục bổ sung
nguồn lực cho các tỉnh miền trung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

“Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi các mô thức sản xuất, ảnh hưởng đến kinh tế và sinh
kế của hàng triệu người dân ở miền Trung cũng như Việt Nam cũng như tương lai con cháu
chúng ta, song xét cho cùng nó không nghiêm trọng bằng sự dao động của ý chí, bản lĩnh
và niềm tin của chúng ta trước các thử thách của tự nhiên và tạo hóa”.


