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Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”
Sáng 22/10/2020, UBND tỉnh tổ

chức hội nghị tổng kết 20 năm
thực hiện Phong trào “Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”
(TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000 -
2020 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ
thị số 09 ngày 17/10/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy
mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH
giai đoạn 2016 - 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng
Văn Nghiệm, Phó Bí thư ường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào
TDĐKXDĐSVH tỉnh và lãnh đạo các
sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh,

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu chỉ đạo hội nghịXem tiếp trang 2

Sáng 22/10/2020, Hội Bảo trợ Người
khuyết tật (NKT) và Bảo vệ quyền

trẻ em tỉnh tổ chức hội nghị biểu
dương NKT làm kinh tế giỏi và người
bảo trợ tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ
nhất, giai đoạn 2015 - 2020. 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn
Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Hội Bảo
trợ NKT và Trẻ mồ côi Việt Nam và
145 đại biểu đại diện các ban, ngành,
đoàn thể, đại diện NKT trên địa bàn
tỉnh.

Hội Bảo trợ Người khuyết
tật và Bảo vệ quyền trẻ em
tỉnh biểu dương 80 tập thể,
cá nhân điển hình 

Thường trực HĐND tỉnh
kiểm tra tình hình 
thực hiện một số 
nghị quyết tại huyện
Đình Lập
Sáng 22/10/2020, đoàn kiểm tra của

ường trực HĐND tỉnh do đồng
chí Đoàn ị Hậu, Phó Chủ tịch
ường trực HĐND tỉnh làm trưởng
đoàn kiểm tra tình hình tổ chức triển
khai thực hiện một số nghị quyết của
HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại
UBND huyện Đình Lập.

Đoàn đã kiểm tra tình hình triển
khai thực hiện 5 nghị quyết của
HĐND tỉnh, bao gồm: Nghị quyết số

Tập huấn công tác đấu
tranh phản bác, ngăn
chặn, xử lý thông tin
sai sự thật, xấu độc
trên không gian mạng

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Linh hoạt trong dạy học 
Tiếng Việt lớp 1

Học sinh lớp 1A Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn trong giờ tập đọc môn Tiếng Việt

Xem trang 5

Xem trang 3

Quan tâm bảo tồn di sản 
múa sư tử của đồng bào 
Tày, Nùng

Xem trang 5

Công an tỉnh

Khẩn trương triển khai dự án 
sản xuất, cấp và quản lý căn cước 
công dân Xem trang 7

Chiều 22/10/2020, Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35)
tổ chức hội nghị tập huấn công tác đấu
tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông
tin sai sự thật, xấu độc trên không gian
mạng. 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó
Bí thư ường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35
cấp tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 



58 về kế hoạch đầu tư công năm
2020; Nghị quyết số 08 về chính
sách đặc thù khuyến khích đầu
tư, phát triển hợp tác, liên kết
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp, nông thôn trên
địa bàn giai đoạn 2020 - 2025;
Nghị quyết số 12 về chính sách
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa
bàn; Nghị quyết số 20 về quy
định định mức hoạt động và
một số mức chi đặc thù đối với
đội tuyên tuyền lưu động và đội
nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh,
cấp huyện trên địa bàn; Nghị
quyết số 64 về một số cơ chế,
chính sách hỗ trợ loại hình giáo

dục mầm non ngoài công lập
trên địa bàn, giai đoạn 2018 -
2025. 

ời gian qua, UBND huyện
Đình Lập đã tích cực triển khai
các nghị quyết, ban hành các
công văn, kế hoạch thực hiện và
đạt nhiều kết quả. 

eo đó, thực hiện Nghị
quyết số 58 về kế hoạch đầu tư
công năm 2020, tính đến ngày
20/10/2020, giá trị khối lượng
các công trình chuyển tiếp và
khởi công mới là hơn 102,5 tỷ
đồng, đạt hơn 67% kế hoạch. Về
thực hiện Nghị quyết số 08, đến
nay, huyện có 41 dự án đã được
thẩm định đủ điều kiện hỗ trợ
lãi suất vốn vay, trong đó có 32
dự án đã được giải ngân với số
tiền trên 12 tỷ đồng. Đối với

việc thực hiện Nghị quyết số 20,
huyện đã tổ chức được 40 buổi
tuyên truyền lưu động; 38 cuộc
liên hoan, hội thi, hội diễn văn
hóa, văn nghệ. 

Về thực hiện Nghị quyết số
12, trên địa bàn chưa có dự án
nào triển khai và đề nghị được
hỗ trợ. Đối với Nghị quyết số
64, trên địa bàn hiện không có
cơ sở giáo dục ngoài công lập
nên không được hỗ trợ kinh phí
xây dựng mới phòng học và hỗ
trợ thu nhập cho giáo viên…

Tại buổi kiểm tra, các thành
viên trong đoàn kiểm tra và
lãnh đạo Huyện uỷ, UBND
huyện Đình Lập trao đổi, thảo
luận các nội dung trong việc
thực hiện một số nghị quyết của
HĐND liên quan đến các vấn

đề như: giải ngân các nguồn
vốn; tiếp cận và phát huy hiệu
quả nguồn vốn hỗ trợ; hiệu quả
và khó khăn trong triển khai các
mô hình, ứng dụng công nghệ
cao vào phát triển kinh tế… 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng
chí Phó Chủ tịch ường trực
HĐND tỉnh nhấn mạnh: ời
gian qua, cấp ủy, chính quyền
huyện Đình Lập đã tích cực
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển
khai thực hiện các nghị quyết
của HĐND tỉnh và đạt nhiều
kết quả đáng kể. 

Đồng chí đề nghị: Trong
thời gian tới, huyện cần tiếp tục
phát huy tinh thần đoàn kết, sức
mạnh tập thể, vai trò người
đứng đầu, lãnh đạo và triển khai
thực hiện để các nghị quyết

thực sự đi vào cuộc sống. Trong
đó, UBND huyện cần chỉ đạo
các cơ quan chuyên môn đẩy
nhanh công tác thẩm tra, quyết
toán vốn đầu tư đối với các công
trình đã hoàn thành theo đúng
quy định của pháp luật; tăng
cường  kiểm tra, giám sát việc
triển khai các chương trình dự
án trong kế hoạch đầu tư công;
tuyên truyền, vận động Nhân
dân hợp tác, liên kết trong sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp; huyện cần phát huy
tiềm năng, lợi thế của địa bàn
để phát triển công nghiệp và du
lịch…

Trước đó, đoàn đã kiểm tra
thực tế 3 mô hình kinh tế trên
địa bàn huyện 

HOÀNG HUẤN

am gia lớp tập huấn có các
đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo
35 cấp tỉnh, Nhóm chuyên gia
35, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ
đạo 35 cấp tỉnh; thành viên ban
chỉ đạo 35 và tổ thư ký giúp việc
ban chỉ đạo 35 các huyện, thành
phố, đảng ủy trực thuộc; lãnh
đạo Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh. 

Tại hội nghị, đại biểu được
truyền đạt 4 chuyên đề. Trong đó,
trọng tâm là cách nhận diện
những âm mưu, thủ đoạn chống
phá của các thế lực thù địch trên
không gian mạng và giải pháp
phòng, chống trong tình hình
mới; kỹ năng phát triển và tổ
chức lực lượng đấu tranh phản
bác thông tin sai sự thật, xấu độc
trên không gian mạng; kinh
nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức
viết tin, bài đấu tranh chống các

quan điểm sai trái, phản động
trên không gian mạng; thực
hành tác nghiệp trực tiếp với tình
huống cụ thể trên mạng xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Bí thư ường trực Tỉnh
ủy nêu rõ: Trong hoạt động phá
hoại nền tảng tư tưởng của Đảng,
việc tuyên truyền xuyên tạc, đăng
tải các thông tin xấu độc trên
không gian mạng là hoạt động
phổ biến nhất hiện nay của các
thế lực thù địch. Các thế lực thù

địch, phản động, cơ hội chính trị
đã lợi dụng đặc tính lan tỏa
nhanh của mạng Internet, thiết
lập hàng nghìn trang web, blog
và mạng xã hội để phát tán các
luận điệu xuyên tạc sai trái, tuyên
truyền, bịa đặt nhằm chống phá,
gây mất niềm tin, chia rẽ nội bộ... 

Đồng chí nhấn mạnh: Hội
nghị được tổ chức để đội ngũ cán
bộ, lực lượng trực tiếp thực hiện
nhiệm vụ, giúp việc Ban Chỉ đạo
35 cập nhật, bổ sung, nâng cao

kiến thức, khả năng nhận biết về
âm mưu, thủ đoạn của các thế
lực thù địch, cơ hội chính trị.
Đồng thời, đây là dịp để các đại
biểu dự hội nghị trao đổi, chia sẻ
kinh nghiệm và kỹ năng đấu
tranh, phản bác thông tin xấu
độc trên không gian mạng. Qua
đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
được giao. 

Hội nghị được tổ chức trong
2 ngày (22 và 23/10/2020).

TRÍ DŨNG

2 THỜI SỰ - CHÍNH TRỊThứ Sáu, ngày 23/10/2020

UBND các huyện, thành phố.
Qua 20 năm thực hiện

phong trào TDĐKXDĐSVH và
5 năm triển khai và thực hiện
Chỉ thị số 09, các cấp ủy Đảng,
chính quyền, các đoàn thể đã có
nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức
triển khai sâu rộng phong trào
trên toàn địa bàn. 

Phong trào đã được nâng cao
về chất và đi vào chiều sâu, tiếp
tục khẳng định tính toàn dân,
toàn diện và đạt được nhiều kết
quả đáng khích lệ. Đến nay, tỷ lệ

gia đình văn hoá đạt 78,4% (tăng
54,9% so với năm 2000); tỷ lệ
thôn, khối phố văn hoá đạt
70,2% (tăng 59,2%); tỷ lệ cơ
quan, đơn vị văn hoá đạt 94,4%
(tăng 82,2%)...

Tại hội nghị, đại diện các cơ
quan, đơn vị, tập thể, cá nhân
tiêu biểu xuất sắc đã tham luận
chia sẻ bài học kinh nghiệm, giải
pháp nâng cao chất lượng phong
trào TDĐKXDĐSVH.

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Bí thư ường trực
Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao
kết quả đạt được của phong trào
TDĐKXDĐSVH trong thời
gian qua. 

Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy

Đảng, chính quyền, Ủy ban
MTTQ và các đoàn thể chính trị
- xã hội tiếp tục quán triệt và
thực hiện Nghị quyết số 33 ngày
9/6/2014 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI về
“Xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất
nước”; tăng cường sự lãnh đạo,
chỉ đạo, kiểm tra của các cấp uỷ
Đảng, nâng cao năng lực quản lý
của các cấp chính quyền và việc
phối hợp của các ban, ngành,
đoàn thể trong việc triển khai
thực hiện có hiệu quả các
chương trình, kế hoạch và mục
tiêu. Cùng với đó củng cố, kiện
toàn và nâng cao hiệu quả hoạt

động của ban chỉ đạo các cấp,
chủ động tham mưu cho tỉnh
các giải pháp tích cực, phù hợp,
thiết thực để triển khai thực
hiện phong trào trong giai đoạn
mới.

Các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể, các tổ chức chính trị -
xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ
trong tuyên truyền về các nội
dung của phong trào
TDĐKXDĐSVH; đẩy mạnh
triển khai việc xây dựng đời
sống văn hóa trên địa bàn xã,
phường, thị trấn, tạo chuyển
biến mạnh mẽ, vững chắc về
thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, lễ hội,
đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã

hội. Bên cạnh đó cần tập trung
thực hiện tốt công tác xã hội
hoá, phát huy vai trò chủ động,
tích cực và sáng tạo của Nhân
dân trong xây dựng đời sống
văn hóa ở cơ sở; có hình thức
biểu dương, tôn vinh các tập thể,
cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong
các cộng đồng dân cư theo định
kỳ.

Trong chương trình, 69 tập
thể, cá nhân, gia đình được
nhận bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh vì có thành tích tiêu
biểu xuất sắc trong triển khai tổ
chức thực hiện phong trào
TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000
- 2020.

NGỌC HIẾU – TUYẾT MAI

Tiếp theo trang 1

Sáng 22/10/2020, Ban Chỉ đạo
thu ngân sách Nhà nước

(NSNN) tỉnh họp sơ kết công
tác thu ngân sách 9 tháng đầu
năm, triển khai nhiệm vụ các
tháng cuối năm 2020. Đồng chí
Đoàn u Hà, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ
đạo thu NSNN tỉnh chủ trì cuộc
họp.

Từ đầu năm 2020 đến nay,
Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã
tập trung chỉ đạo các cơ quan
thành viên, ban chỉ đạo thu
NSNN các huyện, thành phố

triển khai đồng bộ, phối hợp
chặt chẽ triển khai các biện pháp
thu, chống thất thu ngân sách.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch
Covid-19 đã tác động trực tiếp
đến kết quả thu ngân sách
chung trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể 9 tháng năm 2020,
tổng thu ngân sách trên địa bàn
tỉnh được hơn 4.750 tỷ đồng, đạt
77,2% dự toán và bằng 93,1% so
với cùng kỳ năm 2019. Để hoàn
thành nhiệm vụ thu NSNN năm
2020, 3 tháng cuối năm, trên địa
bàn tỉnh cần phải thu được

1.399 tỷ đồng. Trong đó, thu nội
địa  694 tỷ đồng; thu xuất, nhập
khẩu 705 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu
thảo luận, đánh giá những kết
quả đã đạt được trong công tác
thu ngân sách 9 tháng đầu năm
2020. Đồng thời đề xuất giải
pháp nâng cao hiệu quả công tác
thu ngân sách những tháng còn
lại trong năm như: tăng cường
công tác thu hồi nợ thuế; thu
tiền sử dụng đất; tập trung
chống thất thu; triển khai các
giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp;

rà soát, khai thác hiệu quả các
nguồn thu… 

Phát biểu kết luận cuộc họp,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu các sở, ngành,
UBND các huyện, thành phố
tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo
môi trường sản xuất kinh doanh
thuận lợi cho doanh nghiệp; tiếp
tục thực hiện các giải pháp quyết
liệt nhiệm vụ thu, chống thất
thu ngân sách; tuyên truyền
nâng cao ý thức, trách nhiệm
người nộp thuế; đẩy mạnh cải
cách hành chính, tạo điều kiện

tốt nhất cho người nộp thuế; đẩy
nhanh tiến độ đấu giá đất và tài
sản gắn với đất; rà soát, thực
hiện nghiêm túc các kết luận
thanh tra, kiểm toán… Các
thành viên Ban Chỉ đạo thu
NSNN tỉnh, ban chỉ đạo thu
NSNN các huyện, thành phố
tiếp tục bám sát chức năng,
nhiệm vụ để chủ động trong
thực hiện thu ngân sách. Qua đó
quyết tâm phấn đấu hoàn thành
kế hoạch thu ngân sách năm
2020. 

TÂN AN

Tiếp theo trang 1

Quyết tâm ở mức cao nhất để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

Tổng kết...

Tiếp theo trang 1

Hội Bảo trợ NKT và Trẻ mồ
côi tỉnh được thành lập năm
2015. Đến năm 2017, hội đổi tên
thành Hội Bảo trợ NKT và Bảo
vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn. 

Trong 5 năm qua, hội đã làm
tốt công tác tuyên truyền về hoạt
động của hội, tổ chức tập huấn
chương trình xe lăn cho các
huyện; tổ chức các diễn đàn trẻ
em, tập huấn kỹ năng sống cho

NKT và trẻ mồ côi. Hội vận
động các tổ chức, cá nhân, nhà
hảo tâm cấp phát hơn 1.000
chiếc xe lăn cho NKT, hơn 240
chiếc xe đạp và hàng ngàn suất
học bổng , quà cho trẻ em  và
NKT có hoàn cảnh khó khăn;
phối hợp tổ chức dạy nghề miễn
phí cho người câm điếc… Tổng
giá trị các chương trình hoạt
động đạt gần 30 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã
giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh
nghiệm trong quá trình vận

động, ủng hộ, giúp đỡ NKT và
phát triển các mô hình kinh tế
phù hợp với NKT.

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
ghi nhận và biểu dương những
thành tích của Hội Bảo trợ NKT
và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã
đạt được trong thời gian qua.
Đồng chí đề nghị các cấp, các
ngành tiếp tục quan tâm hơn
nữa tới công tác chăm sóc, giúp
đỡ NKT và trẻ mồ côi trên địa
bàn tỉnh. Trong đó, Hội Bảo trợ

NKT và Bảo vệ quyền trẻ em
tỉnh đẩy mạnh phối hợp với các
cấp, ngành, chính quyền địa
phương vận động nguồn lực và
làm cầu nối để tổ chức các hoạt
động chăm sóc, giúp đỡ NKT và
trẻ mồ côi ngày càng thiết thực,
hiệu quả, góp phần cùng địa
phương thực hiện tốt công tác
an sinh xã hội.

Nhân dịp này, 80 tập thể
được nhận bằng khen của Hội
Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi Việt
Nam và của Chủ tịch UBND

tỉnh. Trong đó, có 18 tập thể, 42
cá nhân được nhận bằng khen
của Hội Bảo trợ NKT và Trẻ mồ
côi Việt Nam vì có thành tích
xuất sắc trong hoạt động bảo trợ
NKT, trẻ mồ côi tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2015 - 2020; 2 tập thể,
8 cá nhân được nhận bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã
có nhiều đóng góp trong công
tác trợ giúp NKT, trẻ mồ côi có
hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn
2105 - 2020.

ĐĂNG THÙY

Tiếp theo trang 1

Tập huấn...

Thường trực...

Hội Bảo trợ...
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Theo báo cáo của Chi cục
Hải quan Cửa khẩu Quốc
tế Hữu Nghị, từ tháng 7

đến tháng 9/2020, chi cục đã 5 lần
ra quyết định thông báo tạm dừng
đưa hàng hoá qua khu vực giám
sát đối với Công ty TNHH Kinh
doanh và dịch vụ XNK (địa chỉ ở
Hà Nội) để kiểm tra. Bởi qua giám
sát và thực hiện nghiệp vụ hải
quan, Tổ kiểm soát hải quan của
chi cục đã phát hiện dấu hiệu gian
lận trong kê khai hải quan. Cụ thể,
cả 5 lần đơn vị tiến hành kiểm tra
thực tế, doanh nghiệp đều vi
phạm các lỗi như: cài cắm hàng
giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
vào lô hàng nhập khẩu; mặt hàng
nhập khẩu không đúng với mặt
hàng kê khai hải quan; kê khai
hàng nhập khẩu không đúng với
mã giá niêm yết…

Không chỉ doanh nghiệp nhập
khẩu hàng hoá vi phạm, mà các
doanh nghiệp xuất khẩu cũng
gian lận. Điển hình, ngày
18/9/2020, Chi cục Hải quan Cửa
khẩu Tân anh phát hiện Công
ty TNHH ương mại và Sản
xuất Chính Nghĩa gian lận về khai

báo xuất xứ hàng hoá. Doanh
nghiệp này kê khai hải quan mặt
hàng xuất khẩu là tỏi củ khô đã
qua sơ chế, xuất xứ hàng hoá ở
Việt Nam, nhưng qua nghiệp vụ,
hải quan phát hiện xuất xứ thực tế
của hàng hoá là Tây Ban Nha. 

Ông Triệu Quang Hoà, Phó
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan
Cửa khẩu Tân anh cho biết:

Đối với mặt hàng nông sản khô
của Việt Nam xuất khẩu thì thuế
suất là 0%, tuy vậy, mặt hàng nông
sản từ nước thứ 3 thì tuỳ vào từng
mặt hàng, thuế suất từ 5% đến
hơn 20%. Vì vậy, nhiều doanh
nghiệp khai báo gian lận với mục
đích trốn thuế. Trong gần 10
tháng đầu năm 2020, Chi cục Hải
quan Cửa khẩu Tân anh đã

phát hiện hơn 60 doanh nghiệp
gian lận với hình thức này. 

Tại một số cửa khẩu khác trên
địa bàn tỉnh cũng đã phát hiện
nhiều doanh nghiệp vi phạm về
kê khai hồ sơ hải quan. eo báo
cáo, trong gần 10 tháng đầu năm
2020, Cục Hải quan Lạng Sơn đã
phát hiện và xử lý gần 380 vụ gian
lận thương mại thông qua kê khai,

khai báo hải quan. Qua kiểm tra,
Cục Hải quan Lạng Sơn đã truy
thu gần 35 tỷ đồng tiền thuế.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc,
Trưởng Phòng Chống buôn lậu và
xử lý vi phạm, Cục Hải quan Lạng
Sơn cho biết: Để tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp trong
hoạt động XNK hàng hóa, cơ
quan hải quan đang nỗ lực thực
hiện đơn giản hóa thủ tục hải
quan. Tuy nhiên, thực tế, thời gian
qua, nhiều doanh nghiệp đã lợi
dụng điều này để gian lận thuế
XNK bằng việc kê khai sai tên
hàng, sai mã giá hàng hóa, chủng
loại hàng hoá, xuất xứ hàng hoá. 

Ông Vy Công Tường, Phó
Cục trưởng Cục Hải quan Lạng
Sơn cho biết: Để ngăn chặn các
doanh nghiệp có hành vi gian lận,
trốn thuế, buôn lậu thông qua việc
kê khai hải quan, lãnh đạo cục đã
chỉ đạo phòng chuyên môn, các
chi cục hải quan tại cửa khẩu tăng
cường thu thập thông tin về
doanh nghiệp, nhất là những
doanh nghiệp đã bị xử lý về hành
vi này. Hiện có hơn 750 doanh
nghiệp bị cơ quan hải quan Lạng
Sơn đưa vào diện “luồng đỏ” – tức
là sẽ thường xuyên thực hiện
kiểm tra thực tế đối với những
doanh nghiệp này. 

Bên cạnh việc tăng cường
kiểm soát, ngăn chặn các doanh
nghiệp có hành vi gian lận, trốn
thuế qua kê khai hải quan, những
tháng cuối năm 2020, Hải quan
Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh
kiểm tra sau thông quan. Cùng
đó, tăng cường giám sát hải quan
tại các địa điểm kiểm tra, nơi tập
kết hàng hóa; giám sát các kho
chứa hàng hóa, đặc biệt  sẽ đẩy
mạnh giám sát cơ động nhằm
ngăn chặn hiệu quả các hành vi
gian lận trong kê khai hàng hóa
XNKn

hải quan Lạng Sơn 

Ngăn chặn gian lận thương mại
qua kê khai hải quan

Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh kiểm hoá hàng nông sản xuất khẩu

TRÍ DŨNG

Thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp lợi dụng cơ chế tự kê khai, tự tính thuế để khai báo số lượng, giá
trị hàng hóa, chủng loại hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK) không đúng hoặc thấp hơn so với thực tế
nhằm mục đích gian lận, trốn thuế. Trong gần 10 tháng đầu năm 2020, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát
hiện gần 380 vụ gian lận thương mại thông qua kê khai hải quan. 

Năm 2020, huyện Bình Gia triển
khai thực hiện giải phóng mặt
bằng 3 công trình: đường Hoa
Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên;
đường Tân Văn - Hồng Thái -
Bình La và công trình cấp nước
sinh hoạt xã Tân Văn. Đây là
những công trình trọng điểm
của tỉnh thuộc dự án hạ tầng cơ
bản phát triển toàn diện các
tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao
Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn sử
dụng vốn nước ngoài. Tuy
nhiên đến thời điểm này tiến độ
giải phóng mặt bằng các công
trình đều chậm so với yêu cầu. 

Theo Quyết định số 257
ngày 11/2/2020 của
UBND tỉnh, Lạng Sơn

phấn đấu cơ bản hoàn thành công
tác giải phóng mặt bằng và khởi
công các công trình thuộc dự án
hạ tầng cơ bản phát triển toàn
diện các tỉnh Đông Bắc trong
năm 2020, trong đó có 3 công
trình của huyện Bình Gia. Tuy
nhiên, đến giữa tháng 10/2020,
tiến độ giải phóng mặt bằng các
công trình trên địa bàn huyện
Bình Gia đang chậm tiến độ theo
kế hoạch.

Công trình xây dựng cải tạo
nâng cấp đường Hoa ám – Quý
Hòa - Vĩnh Yên (đường huyện 61)
có tổng chiều dài 22,232 km, với
hơn 250  hộ bị ảnh hưởng. Công
tác bồi thường giải phóng mặt
bằng công trình được UBND

huyện triển khai từ cuối quý
III/2019. Tuy nhiên, do sản phẩm
trích đo các thửa đất bị thu hồi với
các loại bản đồ không thống nhất,
UBND huyện phải rà soát tại thực
địa và xin ý kiến chỉ đạo của
UBND tỉnh, vì vậy đã ảnh hưởng
trực tiếp tới tiến độ của dự án. Tới
tháng 9/2020, các vướng mắc mới
cơ bản được giải quyết. 

Đến nay, UBND huyện đã
hoàn thành phê duyệt cơ bản
xong phương án bồi thường, giải
phóng mặt bằng trên địa bàn hai
xã: Hoa ám và Quý Hòa với
tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng, có

121 hộ và 3 tổ chức đã nhận tiền
và bàn giao mặt bằng với diện tích
hơn 10,04 ha. Tại xã Vĩnh Yên,
huyện đã lập xong phương án bồi
thường đối với  cây cối hoa màu
và tài sản trên đất và đang tập
trung hoàn thiện phương án bồi
thường về đất đai.

Công trình đường Tân Văn -
Hồng ái - Bình La  có chiều dài
hơn 10 km, diện tích thu hồi hơn
10 ha, có 143 hộ bị ảnh hưởng.
Đối với dự án này bà con rất ủng
hộ, UBND huyện đã ban hành
thông báo thu hồi đất và đang
trích đo các thửa đất. 

Riêng công trình cấp nước
sinh hoạt xã Tân Văn, hạng mục
xây dựng trạm cấp nước có diện
tích thu hồi hơn 1.000 m2 với 7 hộ
bị ảnh hưởng nhưng việc triển
khai gặp nhiều vướng mắc. Tìm
hiểu thực tế từ người dân khu vực
giải phóng mặt bằng xây dựng
trạm cấp nước cho thấy, nhu cầu
nước sinh hoạt của người dân
trong xã là rất lớn và cấp thiết.
Tuy nhiên, các hộ có đất bị ảnh
hưởng lại không muốn xây dựng
công trình trên khu đất của
mình. Ông Hoàng Đức Chung,
thôn Pá Pét, xã Tân Văn là hộ có
diện tích bị thu hồi để xây dựng
hạng mục trạm cấp nước xã Tân
Văn lớn nhất với diện tích 474,7
m2. Ông Chung cho biết: Gia
đình rất muốn giữ lại mảnh đất
này để canh tác tạo sinh kế, vì
hiện tại gia đình đã hết đất sản
xuất.

Ông Nông Ngọc Đằng, Phó
Chủ tịch UBND xã Tân Văn cho
biết: Đây là công trình phục vụ
an sinh xã hội, do vậy, xã tập
trung tuyên truyền, vận động để
các hộ hiểu rõ và ủng hộ chấp
thuận bàn giao mặt bằng xây
dựng công trình. UBND xã
mong muốn, Nhà nước cần có cơ
chế hỗ trợ thỏa đáng nhất đối với
các hộ thực sự thiếu đất sản xuất,
tránh để người dân bị thiệt thòi. 

Trước yêu cầu cấp thiết về
mặt bằng để thực hiện các dự án,
hiện Trung tâm Phát triển quỹ
đất huyện Bình Gia đã huy động
tối đa nhân lực triển khai nhiều
giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Ông Bùi Hoàng Nam, Chủ
tịch UBND huyện Bình Gia cho
biết:  UBND huyện đã chỉ đạo
Trung tâm Phát triển quỹ đất
huyện hằng tuần phải báo cáo
tiến độ thực hiện đối với từng dự
án. Ngoài ra, huyện thành lập tổ
công tác tại UBND các xã để
tuyên truyền, giải thích khi các
hộ dân thắc mắc về phương án
niêm yết bồi thường về đất đai và
tài sản trên đất. Đối với các dự án
đang triển khai trích đo,  UBND
huyện yêu cầu Trung tâm Phát
triển quỹ đất vừa kiểm tra
nghiệm thu vừa kiểm đếm để rút
ngắn thời gian thực hiện.

Được biết, mục tiêu đặt ra của
huyện là trong tháng 11/2020 giải
quyết dứt điểm và bàn giao mặt
bằng sạch dự án đường Hoa
ám - Quý Hòa - Vĩnh Yên cho
chủ đầu tư. Đối với đường Tân
Văn - Hồng ái - Bình La hoàn
thành công tác đo đạc kiểm đếm,
lập phương án bồi thường và giải
phóng xong mặt bằng công trình
cấp nước sinh hoạt trong tháng
12/2020.

TRANG NINH

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia rà soát lại 
phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án

BìNH Gia 

Cần thêm nỗ lực giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
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Ông Lương Thiện Đô,
thôn Túng Nọi, xã Tràng
Phái cho biết: Trước đây,

gia đình tôi là hộ cận nghèo. Từ
năm 2012, thấy mô hình nuôi dê
hiệu quả, tôi đã đầu tư phát triển
mô hình này. Thời gian cao điểm
nhất tôi nuôi từ 30 đến 40 con.
Nuôi dê không tốn nhiều thời
gian chăm sóc, chủ động được
giống, thời gian nuôi ngắn.
Trung bình mỗi năm, tôi xuất
bán 2 lứa. Với giá bình quân từ
150.000 - 170.000 đồng/kg, tôi có
thu nhập khoảng 100 đến 120
triệu đồng/năm.  

Ngoài gia đình ông Đô, hiện
nay, trên địa bàn huyện đã và
đang có rất nhiều hộ nuôi dê,
trâu, bò… có thu nhập ổn định.
eo thống kê, toàn huyện Văn
Quan hiện có gần 16.400 con gia
súc gồm: đàn trâu hơn 10.000
con; đàn dê gần 3.500 con; đàn
bò gần 2.900 con… tập trung
chủ yếu ở một số xã như: An
Sơn, Yên Phúc, Tú Xuyên, Tràng
Phái, Liên Hội, Điềm He.

Trước đây, người dân huyện
Văn Quan  chủ yếu chăn nuôi
nhỏ, lẻ. Từ năm 2015 trở lại đây,
bà con các xã trên địa bàn huyện
đã chuyển mô hình chăn nuôi
theo hướng sản xuất hàng hoá.
Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư,
xây dựng mô hình chăn nuôi với
quy mô lớn.  

Để tạo điều kiện cho người
dân phát triển chăn nuôi hiệu
quả, hằng năm, các cơ quan

chuyên môn của huyện Văn
Quan thường xuyên phối hợp
với UBND các xã, thị trấn tổ
chức tập huấn, hướng dẫn kỹ
thuật chăn nuôi cho bà con
(trung bình từ 15 đến 20
lớp/năm). Cùng với đó, Trung
tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện
thực hiện tốt công tác tiêm
phòng các loại bệnh cho đàn gia
súc. Chỉ tính từ đầu năm 2020
đến nay, đã có gần 5.600 con
trâu, bò được tiêm phòng bệnh
lở mồm, long móng; hơn 2.400
con trâu, bò được tiêm phòng tụ
huyết trùng…

Đồng thời, để đảm bảo vệ
sinh chuồng trại, các cơ quan
chuyên môn đã cấp phát thuốc
sát trùng và khuyến cáo người
dân định kỳ phun thuốc tiêu độc
khử trùng giúp đàn gia súc phát
triển ổn định, hạn chế tối đa dịch
bệnh. Từ đầu năm 2020 đến nay,
huyện đã cấp phát gần 1.300 lít
thuốc sát trùng, 70 khẩu trang,
150 đôi găng tay mỏng… hỗ trợ
các hộ chăn nuôi.  

Bà Nông ị Viền, thôn Pác
Lùng, xã An Sơn cho biết: Từ
năm 2015 đến nay, mỗi năm, gia
đình tôi nuôi từ 8 đến 12 con bò.
Nhờ được tham gia các lớp tập
huấn ở xã cũng như được cán bộ
thú y tuyên truyền, tôi rất chú
trọng tiêm phòng và vệ sinh
chuồng trại. Từ đó, đàn bò sinh
trưởng, phát triển tốt. 

eo thống kê của Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn huyện, hiện toàn huyện có
hơn 100 hộ chăn nuôi trâu, bò,
dê với số lượng đàn lớn (từ 10
đến 15 con trâu, bò/hộ; 50 đến
60 con dê/hộ), mang lại thu
nhập từ 100 đến 150 triệu
đồng/hộ/năm. Ngoài ra, 70% các
hộ dân ở các xã đều nuôi 2 - 3
con trâu, bò. 

Phát triển chăn nuôi thực sự
đã góp phần nâng cao đời sống
người dân trên địa bàn huyện.
Hiện thu nhập bình quân đầu
người của huyện đạt 33 triệu
đồng/người/năm (tính đến thời
điểm tháng 9/2020), tăng 17,5
triệu đồng so với năm 2015. Tỷ
lệ hộ nghèo của huyện giảm gần
22% so với năm 2015. 

Ông Nông Văn Tùng, Trưởng

Phòng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn huyện Văn
Quan cho biết: ời gian qua,
các hộ chăn nuôi gia súc trên địa
bàn huyện  thực hiện chăn thả tự
nhiên kết hợp với trồng cỏ voi để
chủ động nguồn thức ăn, cung
như nâng chất lượng thức ăn cho
đàn gia súc, nhất là vào mùa
đông. ời gian tới, phòng tiếp
tục tham mưu cho UBND huyện
định hướng bà con phát triển
chăn nuôi gia súc theo hướng tập
trung, đồng thời thực hiện quy
hoạch thành vùng chăn nuôi
khép kín. Trong đó, xây dựng
vùng nguyên liệu trồng cỏ phục
vụ chăn nuôi, kết hợp nuôi giun
quế, từng bước phát triển chăn
nuôi theo hướng bền vữngn

Với mong muốn làm giàu trên
chính mảnh đất quê hương,
anh Hoàng Văn Hùng, sinh
năm 1977, thôn Bản Chặng, xã
Hữu Lễ, huyện Văn Quan đã
không ngừng học hỏi, nỗ lực
xây dựng mô hình kinh tế
tổng hợp, mang lại thu nhập
khá cho gia đình và trở thành
tấm gương điển hình trong
phát triển kinh tế ở địa
phương.

Vào những ngày cuối tháng
10/2020, chúng tôi có dịp
cùng cán bộ xã Hữu Lễ đến

thăm mô hình trồng cam Vinh của
gia đình anh Hùng. Hình ảnh đầu
tiên ấn tượng với chúng tôi là vườn
cam xanh tốt, sai trĩu quả. Được
biết, cách đây 5 năm, gia đình anh
đã chuyển đổi hơn 1 ha đất ruộng,
vườn hiệu quả kinh tế thấp sang
trồng 1.000 cây cam Vinh và 600 cây
quýt. Sau 3 năm chăm sóc, vườn
cam của gia đình anh bắt đầu cho
thu hoạch hơn 3 tấn/năm. Với giá
bán dao động từ 15 đến 20 nghìn
đồng/kg, cho thu nhập hơn 50 triệu
đồng/năm. 

Có được vườn cam như ngày
hôm nay là cả quá trình học hỏi và
nỗ lực, anh Hùng cho biết: Để có

giống cây trồng tốt nhất, tôi đến tận
Hưng Yên để mua giống cây cam
Vinh. Tuy nhiên, do thiếu kinh
nghiệm chăm sóc nên những vụ
cam đầu tiên cây bị sâu bệnh, quả
có mẫu mã xấu, không ngọt… Vì
thế, tôi đã đến các tỉnh bạn như: Hòa
Bình, Hà Nội, Hưng Yên tham quan,
học hỏi kinh nghiệm. Trong đó, tôi
đã học được cách bẫy ruồi vàng,
cách phòng trừ sâu bệnh, cách ủ
đạm vi sinh từ đỗ tương, trứng gà…
để tưới cho cây, giúp cho quả đẹp và
ngọt hơn.

Ngoài trồng cây ăn quả, gia đình
anh Hùng còn làm thêm nghề nấu

rượu, chăn nuôi, trồng rừng... Những
năm gần đây, gia đình anh duy trì
đàn dê 40 con, cung cấp ra thị
trường hơn 2.000 lít rượu/năm,
trồng được 10.000 cây keo. Từ mô
hình kinh tế tổng hợp trên giúp gia
đình anh có thu nhập trên 150 triệu
đồng/năm.

Không chỉ năng động trong
phát triển kinh tế, anh Hùng còn tích
cực tham gia các hoạt động, chương
trình xây dựng nông thôn mới ở địa
phương. Đơn cử  năm 2019, gia đình
anh đã hiến hơn 1.000 m2 đất để
xây dựng con đường liên xã Tri Lễ -
Hữu Lễ.

Ông Bế Văn Diên, Chủ tịch UBND
xã Hữu Lễ cho biết: anh Hoàng Văn
Hùng là tấm gương cần cù, chịu khó,
mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm,
năng động trong phát triển kinh tế;
tích cực tham gia các hoạt động tại
địa phương. Mô hình kinh tế tổng
hợp của gia đình anh Hùng là mô
hình kinh tế hiệu quả, phát huy được
tiềm năng, lợi thế của địa phương. Vì
thế thời gian tới, chúng tôi sẽ khuyến
khích, vận động Nhân dân nhân
rộng mô hình này. Bên cạnh đó, anh
Hùng còn là người luôn có trách
nhiệm với cộng đồng.

THU DIỄM

Anh Hùng đang chăm sóc vườn cam của gia đình

Văn quan

Tập trung phát triển chăn nuôi 
Tận dụng lợi thế các bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn dồi dào…  thời gian qua, huyện Văn Quan đã tập
trung phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa. Hướng đi này đã và đang mang lại
hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. 

NGUYỄN PHƯƠNG

Tấm gương năng động phát triển kinh tế ở Hữu Lễ

Người dân thôn Pác Lùng, xã An Sơn chăn nuôi bò

Từ ngày 20/10/2020, UBND
huyện Cao Lộc triển khai sửa

chữa các đoạn tuyến trên
đường huyện 28 Cao Lộc - Ba
Sơn với chiều dài hơn 5 km
bằng công nghệ cào bóc gia cố
tái sinh nguội.  Tổng mức đầu tư
là hơn 4,9 tỷ đồng, sử dụng
nguồn vốn quỹ bảo trì đường
bộ địa phương và đối ứng ngân
sách huyện. Thời gian thực hiện
công trình là 75 ngày. 

Công nghệ cào bóc tái sinh
nguội là việc sử dụng công
nghệ, phương tiện thiết bị hiện
đại để cải tạo mặt đường bê
tông nhựa cũ có lớp móng bằng
cấp phối đá dăm. Trên địa bàn
tỉnh, việc sử dụng công nghệ
này để cải tạo tái sinh lớp áo
đường tại một số đoạn đường
đã xuống cấp rất hiệu quả, chi
phí thấp mà vẫn bảo đảm, bền
vững của công trình. 

CôNG QUÂN

Sửa chữa một số đoạn
tuyến đường huyện
28 Cao Lộc - Ba Sơn
bằng công nghệ cào
bóc tái sinh nguội 

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo
thu ngân sách huyện Đình

Lập, từ đầu năm 2020 đến giữa
tháng 10/2020, thu tiền sử dụng
đất trên địa bàn huyện được hơn
5 tỷ đồng, bằng 202,5% dự toán
tỉnh giao và tăng 68,5% so với
cùng kỳ năm 2019. 

Số thu tăng cao là do ngay từ
đầu năm, Ban Chỉ đạo thu ngân
sách huyện đã chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn, UBND các xã,
thị trấn tăng cường tuyên
truyền, vận động người dân. Qua
đó người dân hiểu và thực hiện
tốt nghĩa vụ nộp ngân sách .

TÂN AN

ĐìNH Lập: 
Thu tiền sử dụng đất
đạt 202,5% dự toán

1.000 suất quà 
ủng hộ đồng bào
miền Trung
Trước những thiệt hại nặng nề

về người và tài sản do bão lũ
gây ra tại miền Trung, trong
những ngày vừa qua, Công ty
TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật
(huyện Cao Lộc) phối hợp với
điểm thu đổi ngoại tệ có địa chỉ
tại ki - ốt số 1-2 sân vận động
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
thực hiện quyên góp ủng hộ
đồng bào miền Trung. 

Tính đến ngày 22/10/2020,
hai đơn vị đã quyên góp tiền mặt
và nhiều vật dụng thiết yếu như:
lương khô, mì tôm, bút, vở viết,
quần áo, giày dép... Trong đó
Công ty TNHH MTV Xe điện DK
Việt Nhật quyên góp ở nội bộ
công ty và đối tác được gần 300
triệu đồng; điểm thu đổi ngoại tệ
quyên góp từ các hộ kinh doanh
và các nhà hảo tâm được 250
thùng lương khô, cùng nhiều vật
dụng trị giá trên 150 triệu đồng...

Với số tiền và hiện vật quyên
góp được, sáng 22/10, hai đơn vị
đã vận chuyển 1.000 suất quà
gồm: 1.000 chiếc chăn, 1.000
thùng mì tôm, 1.000 hộp bút bi,
10.000 cuốn vở và 250 thùng
lương khô cùng nhiều vật dụng
khác đến miền Trung ủng hộ
đồng bào vùng lũ. 

HÀ MY
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Múa sư tử của đồng bào dân
tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn
được công nhận là di sản văn
hóa (DSVH) phi vật thể quốc
gia, theo Quyết định số 1852
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch (VHTTDL), ngày
8/5/2017. Từ đó đến nay, công
tác bảo tồn di sản này càng
được các cấp, ngành và nhiều
người dân quan tâm, góp phần
giữ gìn và phát huy bản sắc
văn hoá truyền thống trong
đời sống hiện đại.  

Múa sư tử của đồng bào
dân tộc Tày, Nùng trên
địa bàn có nhiều tên

gọi khác nhau, nhưng tên gọi
chung, phổ biến nhất vẫn là múa
sư tử mèo. Đây là một loại hình
nghệ thuật dân gian truyền
thống, chứa đựng nhiều thành tố
như: âm nhạc, múa, võ thuật…,
thể hiện một cách sinh động và
hấp dẫn về nhân sinh quan, thế
giới quan, tư tưởng, tình cảm và
khát vọng của đồng bào Tày,
Nùng Lạng Sơn. Hằng năm, nhất
là vào các dịp lễ hội xuân, khắp
nơi lại rộn ràng múa sư tử mèo.
Nó như hồn cốt của sự kiện, tạo
nên tính riêng có ở Lạng Sơn,
góp phần níu chân, hút khách du
lịch…

Những năm qua, các tổ chức,
cá nhân từ tỉnh đến cơ sở đã
quan tâm thực hiện nhiều biện
pháp nhằm bảo tồn và phát huy
di sản múa sư tử. Trong đó, đầu
tiên phải kể để công tác truyền
dạy của các nghệ nhân và những
người am hiểu, tâm huyết. Hiện
nay, toàn tỉnh có 602 nghệ nhân
có thể thực hành các điệu múa,

trò diễn; có gần 140 nghệ nhân
có khả năng truyền dạy; 57 nghệ
nhân có khả năng chế tác đầu sư
tử và các đạo cụ liên quan... Ông
Hoàng Văn Choóng, thị trấn Na
Sầm, huyện Văn Lãng chia sẻ:
Sau khi nghỉ hưu, từ năm 2002
đến nay, tôi đã chế tác bán gần
200 bộ đạo cụ múa sư tử cho cả
người lớn và trẻ nhỏ. Đồng thời,
tôi còn truyền dạy múa sư tử cho
nhiều thế hệ người dân trên địa
bàn với mong muốn loại hình
nghệ thuật này phát triển, không
bị mai một…

Cũng như ông Choóng,
những người có kinh nghiệm và
tâm huyết với múa sư tử đã góp
phần phát triển loại hình nghệ

thuật này trên địa bàn. eo
thống kê, hiện toàn tỉnh có 79 đội
múa sư tử dân tộc Tày, Nùng với
hơn 910 thành viên, phân bố ở
nhiều thôn, bản, khối phố của 40
xã, phường, thị trấn.

Ông Phan Văn Hoà, Phó
Giám đốc Sở VHTTDL  cho biết:
Bên cạnh hoạt động truyền dạy
tự phát trong Nhân dân, từ năm
2016 đến nay, sở đã chủ trì, phối
hợp với UBND các huyện, thành
phố tổ chức 55 lớp truyền dạy
múa sư tử tại cơ sở, thu hút
khoảng 160 học viên tham gia.
Những học viên này từng bước
trở thành hạt nhân để phổ biến,
truyền dạy trong cộng đồng dân
cư, góp phần bảo lưu, trao truyền

điệu múa truyền thống. 
Bên cạnh đó, múa sư tử là

một trong những loại hình nghệ
thuật được các cơ quan, đơn vị từ
tỉnh đến cơ sở quan tâm đưa vào
trình diễn, giới thiệu, quảng bá
trong các hoạt động, sự kiện văn
hóa trong và ngoài tỉnh. Cụ thể
như: Tuần văn hóa, thể thao và
du lịch; Liên hoan du lịch Mẫu
Sơn (các năm: 2016, 2017, 2018,
2019, 2020)… Ngoài ra, từ năm
2016 đến nay, cấp tỉnh và cấp
huyện đã tổ chức được 2 hội thi,
hội diễn về múa sư tử, thu hút
hàng chục đội và hàng trăm nghệ
nhân tham gia giao lưu, trình
diễn. 

Để tiếp tục bảo tồn và phát
huy giá trị di sản múa sư tử của
đồng bào Tày, Nùng, năm 2020,
Sở VHTTDL đã tham mưu cho
UBND tỉnh xây dựng Đề án Bảo
tồn và phát huy giá trị di sản Múa
sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn
2020 – 2030. Trong đó, nghiên
cứu, khảo sát, đánh giá, thu thập
thông tin, tư liệu về di sản múa
sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh
Lạng Sơn một cách khoa học,
đồng bộ, có hệ thống. Trên cơ sở
đó, xây dựng nội dung, giải pháp
bảo tồn, phát huy giá trị di sản
múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh
Lạng Sơn bảo đảm phù hợp, hiệu
quả…

HOÀNG HUẤN

Đội múa sư tử xã Hải Yến, huyện Cao Lộc trình diễn tại  ngày hội văn hóa của xã

Quan tâm bảo tồn di sản múa sư tử 
của đồng bào Tày, Nùng

Sau gần 2 tháng dạy học
chương trình SGK môn
Tiếng Việt lớp 1 mới, hầu

hết các giáo viên cho rằng
chương trình giúp học sinh biết
vận dụng 4 kỹ năng: nghe, nói,
đọc, viết. Tuy nhiên, chương
trình mới có xu hướng tăng nội
dung học trong ngày, lượng kiến
thức trong một tuần là rất lớn,
cuối tuần, học sinh phải hệ
thống lại nhiều bài viết. Bên
cạnh đó, có bộ sách sau khi giảng
dạy thực tế và khảo sát đã phát
hiện nhiều nội dung không phù
hợp với công tác giáo dục tại địa
phương. 

Trước những vấn đề đó, các
nhà trường đang chủ động điều
chỉnh nội dung, kế hoạch dạy,
học. Cô Nguyễn ị Hồng Hải,
Hiệu trưởng Trường Tiểu học
Đồng Đăng, huyện Cao Lộc cho
biết: Đối với môn Tiếng Việt,
nhà trường chọn bộ sách “Cùng
học để phát triển năng lực”. Qua
giảng dạy và khảo sát, một số bài
học có số tiết nhiều hơn, cụ thể

như phần học vần đối với sách
cũ là 220 - 240 tiết, nhưng ở bộ
sách mới này là hơn 300 tiết.
Cùng đó, tại chương trình SGK
cũ, mỗi ngày với 2 tiết Tiếng
Việt, học sinh học 2 âm cùng 4 -
5 từ đơn giản, một câu ngắn gọn.
Đối với bộ sách mới, mỗi buổi
học, học sinh phải học 2 - 3 âm
sau đó ghép vần, viết bảng, đọc
cả đoạn văn rồi trả lời câu hỏi.
Để đảm bảo việc dạy tốt, các giáo
viên đã chủ động thực hiện giãn
bài học; buổi sáng cho học sinh
tập đọc, ghép vần, buổi chiều
thực hành luyện viết và đọc đoạn
văn để tránh quá tải cho các em.

Liên quan đến những ý kiến
về “sạn” trong bộ SGK mới lớp 1,
có một số nội dung chưa phù
hợp (chủ yếu trong bộ Cánh
diều), trong khi chờ nhà xuất
bản hiệu chỉnh, theo sự chỉ đạo,
giáo viên các trường đã chủ động
thay thế các từ ngữ, bài học
trong SGK sao cho phù hợp với
địa phương. Cô Nguyễn ị
Hạnh, tổ giáo viên cốt cán

Phòng Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) huyện Tràng Định
cho biết: Hiện có 14/26 trường
tiểu học trên địa bàn huyện dạy
bộ môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ
Cánh diều. Sau thời gian dạy và
khảo sát đánh giá, có một số nội
dung bài chưa phù hợp như: bài
“Cua, cò và đàn cá” trang 115, bài
“Hai con ngựa” trang 157, bài
“Lừa, thỏ và cọp” trang 163…
được giáo viên các trường tạm
thời thay bằng các bài học của bộ
sách giáo khoa cũ. Đối với một
số từ tập đánh vần khó hiểu, ít
dùng như từ “nhá”, “nom”,
“quà… quà”, “chén”, “lỡ xô”, “tợp”,
“chả”… giáo viên chủ động tra
trên mạng, tìm từ thay thế hoặc
sử dụng âm tập đánh vần từ sách
tham khảo cho phù hợp hơn.

Về phía Sở GD&ĐT, từ đầu
năm học 2020 – 2021 đến nay, sở
đã nhiều lần tổ chức hội thảo
trao đổi công tác chuyên môn
khối tiểu học, qua đó đánh giá
những khó khăn, bất cập trong
triển khai dạy học chương trình

mới để đưa ra phương pháp dạy
học phù hợp nhất… Ông Hồ
Công Liêm, Phó Giám đốc Sở
GD&ĐT cho biết: Vì đây là năm
đầu tiên thực hiện chương trình
giáo dục mới đối với lớp 1 nên
giáo viên phải vừa dạy vừa rút
kinh nghiệm để điều chỉnh.
ực hiện chỉ đạo của Bộ
GD&ĐT, sau khi khảo sát, kiểm
tra về việc dạy học lớp 1 theo

chương trình SGK mới, sở đã chỉ
đạo các nhà trường trong thời
gian chờ đợi nhà xuất bản có tài
liệu chỉnh sửa SGK mới nhất là
môn Tiếng Việt lớp 1, các trường
chủ động tổ chức sinh hoạt
chuyên môn, lược bỏ những từ
ngữ chưa phù hợp, bám chuẩn
đầu ra để dạy học phù hợp năng
lực học sinh, đáp ứng tốt nhất
với chương trình mớin

Linh hoạt trong dạy học 
Tiếng Việt lớp 1

HOÀNG TÙNG
Thời gian qua, trước những bất cập trong các bài học của các bộ sách giáo
khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 1, các nhà trường và giáo viên trên địa bàn tỉnh đã
chủ động điều chỉnh, thay thế và linh hoạt giảng dạy nhằm đáp ứng hiệu
quả công tác giáo dục.

Học sinh khối 1, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 
ôn bài tại nhà

VăN QuaN: 
46 học viên được
truyền dạy múa
sư tử dân tộc 
Tày, Nùng

Từ ngày 19/10/2020 đến
ngày 2/11/2020,  Sở Văn

hóa, Thể thao và Du lịch
phối hợp với Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện Văn
Quan tổ chức lớp truyền dạy
múa sư tử dân tộc Tày, Nùng.

Tham gia lớp học có 46
học viên là những người yêu
thích múa sư tử dân tộc Tày,
Nùng trên địa bàn huyện
Văn Quan. Trong  15 ngày,
học viên sẽ được hướng dẫn
kỹ năng múa sư tử và sử
dụng các loại nhạc cụ trong
múa sư tử như: trống, thanh
la, chũm chọe.

Lớp học được tổ chức,
nhằm góp phần bảo tồn và
phát huy vốn di sản văn hóa
tại địa phương; thúc đẩy việc
phổ biến, truyền dạy loại
hình múa sư tử truyền thống
của dân tộc trong cuộc sống,
tạo sự lan tỏa trong cộng
đồng, qua đó thúc đẩy
phong trào văn hoá cơ sở
phát triển mạnh và bền
vững.

HOÀNG HIềN – XUÂN TÙNG
Văn Quan

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh về danh mục lựa chọn SGK mới lớp 1 của
các trường, đối với môn Tiếng Việt có 247 trường chọn bộ “Cùng học để
phát triển năng lực”, 1 trường chọn bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” và 14
trường chọn bộ “Cánh diều”.
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Năm 2016, hồng Vành
khuyên đã được bảo hộ
nhãn hiệu tập thể, tuy

nhiên, việc phát triển thương
hiệu chưa tương xứng với giá trị
và vai trò của nó. Chính vì vậy, từ
tháng 6/2018 đến tháng 3/2020,
Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (NN&PTNT) huyện
Văn Lãng đã xây dựng dự án
“Quản lý và phát triển nhãn hiệu
tập thể (NHTT) “Văn Lãng” cho
sản phẩm hồng Vành khuyên của
huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn”. 

Ông Đinh Mạnh Khiêm,
chuyên viên Phòng NN&PTNT,
chủ nhiệm dự án cho biết: Đến
năm 2018, toàn huyện mới có 2
hộ thực hiện sản xuất theo tiêu
chuẩn VietGAP, bao bì mang
nhãn hiệu ít được sử dụng. Sản
lượng quả còn thấp, năng suất
không ổn định, hơn 50% số hộ
được hỏi chưa biết hoặc không
quan tâm đến NHTT. Mục tiêu
của dự án là thiết lập và vận hành
cơ chế quản lý nhãn hiệu tập thể
NHTT “Hồng Vành khuyên Văn
Lãng”; phát triển các kênh
thương mại; gắn việc sử dụng
bao bì vào chuỗi tiêu thụ hồng
vành khuyên; cấp quyền sử dụng
NHTT cho các tổ chức, cá nhân;
tổ chức các hoạt động quảng bá,
giới thiệu sản phẩm. 

Triển khai thực hiện dự án,
Phòng NN&PTNT huyện đã
phối hợp tổ chức 26 hội nghị tập
huấn giới thiệu và hướng dẫn sử
dụng NHTT “Văn Lãng”, quy
trình trồng, chăm sóc hồng
Vành khuyên cho hơn 3.100 lượt
người trên địa bàn huyện. Vận
động các cá nhân, hợp tác xã xây
dựng được 6 mô hình sản xuất
hồng Vành khuyên theo tiêu
chuẩn VietGAP, 1 mô hình sản

xuất theo hướng hữu cơ với tổng
diện diện tích gần 263 ha. Cùng
đó, Phòng NN&PTNT chủ trì
xây dựng hệ thống nhận diện sản
phẩm hồng Vành khuyên Văn
Lãng với tem, hộp, túi đựng…
Cụ thể, phòng phát hành 3.000 tờ
rơi giới thiệu về hồng Vành
khuyên Văn Lãng, in 40.000 tem
truy xuất nguồn gốc; thiết kế
4.700 hộp, 400 kg túi đựng cung
cấp cho các kênh bán lẻ.

Triển khai hoạt động quảng
bá, Phòng NN&PTNT phối hợp
xây dựng các phóng sự, tin, bài
tuyên truyền trên Đài Phát thanh
– Truyền hình tỉnh, Đài truyền

hình Việt Nam; tham gia Tuần lễ
quảng bá, kết nối tiêu thụ sản
phẩm Na Chi Lăng và nông sản
đặc sản Lạng Sơn tại Hà Nội năm
2019; tham gia Tuần lễ Văn hóa
– Du lịch – ương mại doanh
nhân Lạng Sơn năm 2019. Đặc
biệt, phòng đã xây dựng được 4
kênh bán lẻ ngoại tỉnh tại: thành
phố: Hà Nội, Bắc Giang, ái
Nguyên. Trong tỉnh, đã có 10
kênh bán lẻ được thiết lập tại các
huyện: Văn Quan, Lộc Bình,
Bình Gia, Chi Lăng, Tràng Định.
Sau khi thiết lập được các kênh
bán hàng, Phòng NN&PTNT đã
bàn giao cho Hợp tác xã Nà Mò

tiếp nhận và phân phối sản
phẩm. Năm 2019, các kênh bán
lẻ đã tiêu thụ trên 31 tấn sản
phẩm. Về chủ thể để cấp quyền
sử dụng NHTT “Văn Lãng” cho
sản phẩm hồng Vành khuyên,
Phòng NN&PTNT đã lựa chọn
10 công ty, đại lý bán lẻ và đề
nghị Hội Làm vườn huyện tiến
hành cấp giấy chứng nhận. 

Ông Hoàng Văn Hậu, Giám
đốc Hợp tác xã Nà Mò, xã Tân
Mỹ, huyện Văn Lãng cho biết: Để
nâng tầm giá trị quả hồng Vành
khuyên thì sản xuất theo tiêu
chuẩn VietGAP là điều tất yếu.
Chính vì vậy, 23/117 hộ dân
trong thôn đã chuyển từ sản xuất
truyền thống sang VietGAP và
hữu cơ với tổng diện tích trên 46
ha. Hiệu quả là năng suất, chất
lượng sản phẩm được nâng lên,
thị trường tiêu thụ được mở
rộng.

Nhờ chủ động áp dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào canh tác
mà năm 2020, sản lượng hồng
Vành khuyên huyện Văn Lãng
tăng gấp đôi so với những năm
trước đây, đạt trên 4.000 tấn, tổng
thu từ quả hồng đạt hơn 60 tỷ
đồng. Việc nông dân chủ động
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
cùng nỗ lực của chính quyền địa
phương trong xây dựng thương
hiệu, quảng bá, giới thiệu sản
phẩm đang từng bước giúp nông
dân làm giàu từ loại cây ăn quả
đặc sản nàyn

Phát triển nhãn hiệu tậP thể Cho quả hồng Vành khuyên: 

Giúp nông dân làm giàu 
từ cây đặc sản
Tính đến năm 2018, toàn huyện Văn Lãng có 720 ha hồng Vành khuyên, sản
lượng trung bình hằng năm đạt 2.000 tấn. Với giá bán từ 15.000 đến 20.000
đồng/kg, mỗi năm, cây hồng Vành khuyên mang lại hơn 30 tỷ đồng cho nông
dân trên địa bàn huyện. Việc tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường quảng
bá hồng Vành khuyên là một trong những giải pháp giúp nông dân làm giàu.

Hồng Vành khuyên huyện Văn Lãng có hệ thống nhận diện thương hiệu

Nguyên nhân gây suy dinh
dưỡng ở trẻ là do: chế độ
dinh dưỡng thiếu hụt; trẻ

mắc một số bệnh nhiễm trùng như:
viêm đường hô hấp, rối loạn tiêu
hóa - hấp thu, nhiễm ký sinh trùng
đường ruột, viêm tai giữa… và
thường xuyên phải sử dụng thuốc
kháng sinh có nguy cơ cao bị suy
dinh dưỡng; trẻ đẻ non. 

Những biểu hiện trẻ bị suy dinh
dưỡng gồm: Trẻ bị chậm tăng cân
hoặc không tăng cân trong nhiều
tháng; không tăng trưởng về chiều
cao; thường ốm vặt, ho hoặc mắc
các bệnh viêm đường hô hấp nhiều
lần; chậm bò, chậm ngồi, chậm đi;
hay quấy khóc, ngủ không ngon
giấc; hay bị rối loạn tiêu hóa, đi
ngoài phân sống thường xuyên và
kéo dài; da dẻ xanh xao, nhợt nhạt,
không hồng hào; cơ nhão không
săn chắc; tóc thưa, dễ rụng.

Ảnh hưởng suy dinh dưỡng đến
trẻ em: Suy dinh dưỡng gây rối loạn
các chức năng cơ thể, gây ra nhiều
vấn đề về sức khỏe, làm cho các cơ

quan trong cơ thể bị rối loạn. Suy
dinh dưỡng và thiếu vi chất (thiếu
đạm, sắt, kẽm, vitamin...) làm hệ
miễn dịch của trẻ yếu đi nên dễ
mắc các bệnh nhiễm trùng, phải sử
dụng kháng sinh thường xuyên,
gây biếng ăn, tiêu hóa kém, không
hấp thụ được dưỡng chất, càng
làm suy dinh dưỡng nặng hơn. Suy
dinh dưỡng ảnh hưởng đến tầm

vóc vì thiếu dinh dưỡng ảnh hưởng
trên chức năng toản bộ các hệ cơ
quan của cơ thể, kể cả hệ cơ xương,
nhất là ở giai đoạn 1.000 ngày đầu
đời (giai đoạn bào thai và 2 năm
đầu). Suy dinh dưỡng sớm và kéo
dài làm cho trẻ phát triển còi cọc,
khi trưởng thành có tầm vóc thấp,
tăng nguy cơ béo phì về sau. Suy
dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự

phát triển bình thường của não bộ
trong giai đoạn trẻ dưới 6 tuổi do
thiếu hụt các chất cần thiết cho sự
phát triển não và trí tuệ của trẻ
như chất béo, chất đường bột, sắt,
iốt, DHA... Trẻ bị suy dinh dưỡng
cũng thường chậm chạp, gặp các
vấn đề về ngôn ngữ, trí nhớ và giao
tiếp xã hội kéo theo sự giảm khả
năng chú ý, học tập và tiếp thu.

Để phòng chống suy dinh
dưỡng ở trẻ em, nên cho trẻ bú mẹ
ngay sau sinh, bú mẹ hoàn toàn
trong 6 tháng đầu. 

Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ
bằng bữa ăn hợp lý: Tập cho trẻ
ăn dặm khi bắt đầu 6 tháng tuổi.
Cho trẻ ăn đầy đủ 4 nhóm chất
dinh dưỡng (bột đường, đạm, béo),
không kiêng khem, và có thể duy trì
sữa mẹ trong thời gian dưới 2 tuổi.
Nếu không có sữa mẹ đủ, lựa chọn
loại sữa thay thế phù hợp. 

Đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm: Là vấn đề quan trọng
hàng đầu trong việc bảo vệ trẻ

tránh các bệnh nhiễm trùng đường
ruột, giun sán... Chọn lựa thực
phẩm tươi cho trẻ, nấu nướng thức
ăn chín kỹ, hạn chế cho trẻ dùng
các thực phẩm chế biến sẵn. Theo
dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ
hằng tháng.  Điều trị triệt để các
bệnh lý nhiễm trùng hô hấp, tiêu
chảy... Không lạm dụng kháng sinh
mà chỉ dùng kháng sinh đúng chỉ
định, đủ liều, đủ thời gian, chăm
sóc dinh dưỡng tích cực trong thời
gian bị bệnh và phục hồi dinh
dưỡng sau thời gian bị bệnh. Vệ
sinh môi trường - vệ sinh cá nhân
cho trẻ và người chăm sóc trẻ; tẩy
giun định kỳ mỗi 6 tháng cho trẻ từ
2 tuổi. 

Khuyến khích bé tập thể dục
thường xuyên: Tập thể dục sẽ giúp
cho quá trình trao đổi chất trong cơ
thể diễn ra bình thường và bài tiết
chất độc không mong muốn ra
khỏi cơ thể. 

Nếu nhận thấy các dấu hiệu
sớm của trẻ bị suy dinh dưỡng, cha
mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế
chuyên khoa để được bác sĩ kiểm
tra và có phương án điều trị thích
hợp, tránh tình trạng trẻ bị suy dinh
dưỡng nặng thêm. 

PHạM TIẾN DŨNG
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Phòng suy dinh dưỡng ở trẻ em
Suy dinh dưỡng là bệnh hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Tình trạng này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sự
phát triển về thể chất, tinh thần và vân động sau này. Trẻ suy dinh dưỡng có sức đề kháng của cơ
thể yếu, rất dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, diễn biến thường nặng và dễ dẫn đến tử vong.

HOÀNG VƯƠNG

Ảnh minh họa 

Hơn 80 đại biểu 
được tập huấn về 
chu trình OCOp
Sáng 22/10/2020, Sở Công

thương tổ chức hội nghị tập
huấn cho các tổ chức, cá nhân
tham gia chu trình OCOP
(Chương trình mỗi xã một sản
phẩm) và kết nối nguồn hàng
vào Điểm giới thiệu và bán sản
phẩm OCOP của tỉnh. 

Tại hội nghị, hơn 80 đại biểu
là lãnh đạo các sở, phòng kinh tế
thành phố, phòng kinh tế hạ
tầng, phòng nông nghiệp và
phát triển nông thôn các huyện,
đại diện các siêu thị, trung tâm
thương mại, ban quản lý chợ và
một số doanh nghiệp kinh
doanh và bán sản phẩm OCOP
trên địa bàn tỉnh, các cơ sở, hộ
sản xuất sản phẩm OCOP tại các
huyện thành phố đã được giới
thiệu tổng quan về chu trình xây
dựng và phát triển các sản phẩm
OCOP; xây dựng điểm giới thiệu
và bán sản phẩm OCOP; triển
khai Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND ngày 10/12/2019 của
HĐND tỉnh về chính sách đặc thù
khuyến khích đầu tư, phát triển
hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025;
hướng dẫn một số quy định của
pháp luật trong sản xuất, kinh
doanh thực phẩm thuộc quản lý
của ngành công thương. 

Thông qua hội nghị, các tổ
chức, cá nhân tham gia phát
triển sản phẩm OCOP sẽ được
trang bị, bổ sung thêm kiến thức
tổng quan về tình hình sản xuất,
kinh doanh sản phẩm OCOP,
phát triển kỹ năng bán sản phẩm
OCOP, từ đó định hướng phát
triển sản phẩm của đơn vị phù
hợp với thực tiễn. Đồng thời,
triển khai công tác chuẩn bị kết
nối giao thương giữa các tổ
chức, cá nhân tham gia sản xuất
sản phẩm OCOP với các đơn vị
có địa điểm và đang kinh doanh
sản phẩm OCOP.

CẨM HÀ



7Thứ Sáu, ngày 23/10/2020

Công an tỉnh

Khẩn trương triển khai dự án sản xuất,
cấp và quản lý căn cước công dân

Theo đó, Công an tỉnh đã tổ chức
quán triệt thực hiện nghiêm túc
dự án sản xuất, cấp và quản lý

căn cước công dân trong toàn lực
lượng; tổ chức cho lãnh đạo đơn vị, đội
nghiệp vụ các phòng trực thuộc, công
an các huyện, thành phố tham gia các
hội nghị trực tuyến quán triệt, hướng
dẫn triển khai thực hiện dự án do Bộ
Công an chủ trì. Đồng thời đơn vị tổ
chức đào tạo, tập huấn thu nhận vân
tay lăn và hồ sơ cấp CCCD cho lực
lượng cảnh sát quản lý hành chính về
trật tự xã hội. Qua đó nhằm thực hiện
tốt mục tiêu triển khai dự án theo
đúng tiến độ, đảm bảo an ninh, an
toàn thông tin và các quy trình bảo
mật trong quá trình cấp CCCD. 

Công an tỉnh cũng đã tích cực đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về dự án
sản xuất, cấp và quản lý CCCD trên
các phương tiện thông tin đại chúng;
phối hợp với chính quyền địa phương
lồng ghép tuyên truyền trong các buổi
họp tại thôn, bản, khối, phố để người
dân hiểu về ý nghĩa và sự cần thiết của
cấp CCCD, từ đó phối hợp lực lượng
công an trong thực hiện xây dựng,
hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư, phục vụ cho việc cấp CCCD. 

Trung tá Trần ị u Trang, Phó
Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành
chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh
cho biết: Công an các huyện, thành
phố đã khẩn trương triển khai hoàn
thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thông tin
dân cư đã được nhập vào hệ thống với
bản ảnh, phiếu thu thập thông tin dân
cư đã được thu nhận, quét, ghi nhận
đạt yêu cầu và nhập phiếu thu thập
thông tin dân cư chưa được quét tại
Bưu điện tỉnh; rà soát, thống kê số
lượng người từ đủ 14 trở lên trong
diện cấp thẻ CCCD theo từng cấp;
nắm cụ thể số lượng người trong diện

cấp CCCD đang cư trú trên địa bàn (cả
thường trú và tạm trú), số người đang
là học sinh, sinh viên, công nhân trong
các nhà máy, xí nghiệp, công nhân viên
chức trong các cơ quan hành chính sự
nghiệp, doanh trại quân đội, số người
tại vùng sâu, vùng cao… 

Qua rà soát, hiện nay, trên địa bàn
có hơn 600.000 người trong diện cấp
thẻ CCCD. Quá trình rà soát đảm bảo
tuyệt đối an toàn, bảo mật thông tin
của người được cấp CCCD. Phòng
Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự

xã hội căn cứ số lượng công dân được
cấp thẻ CCCD tại từng địa bàn, khu
vực để xây dựng phương pháp, cách
thức thực hiện phù hợp; dự kiến lập
các trạm cấp CCCD lưu động để tạo
thuận lợi, tiết kiệm thời gian, kinh phí
đi lại của công dân ở địa bàn vùng sâu,
vùng xa; phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ đảm bảo cơ sở vật chất, tờ
khai, biểu mẫu, vật tư, trang thiết bị,
các điều kiện vận hành và thực hiện
việc sản xuất cấp CCCD trong thời
gian tớin

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an, ngày
16/9/2020, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và
quản lý căn cước công dân (CCCD). Từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2021, triển khai thực hiện
công tác rà soát, thống kê, lập danh sách số lượng công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đảm bảo
cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện vận hành và thực hiện việc sản xuất cấp CCCD.

NGUYỆT MY 

Cán bộ Công an tỉnh kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thông tin dân cư đã được nhập vào hệ
thống với bản ảnh, phiếu thu thập thông tin dân cư đã được thu nhận

Thẻ CCCD có gắn chíp là xu thế đang được hơn 70  nước trên thế giới áp dụng vì tính
tiện dụng, tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch, dịch vụ trực tuyến.
Thẻ có thể tích hợp lưu trữ nhiều thông tin của công dân, do đó, khi đi giao dịch và làm
các thủ tục, dịch vụ trực tuyến người dân sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ như
trước đây mà chỉ cần dùng thẻ CCCD có gắn chíp. Dữ liệu trên thẻ có thể truy cập ngay
lập tức mà không phụ thuộc vào kết nối mạng. Ngoài ra, thẻ CCCD có gắn chip điện tử
có độ bảo mật cao do tích hợp những ứng dụng về chữ ký số, nhận dạng bằng hình
ảnh, vân tay và sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần… do vậy hạn chế việc giả
mạo danh tính. Việc triển khai cấp CCCD có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây
dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng
quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh,
chống tội phạm.

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu
giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản - Sở Tư      pháp tỉnh
Lạng Sơn (tầng 3 Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh
Lạng Sơn).          

2. Tên, địa chỉ người có tài
sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng
Sơn (số 52, đường Lê Đại Hành,
phường Vĩnh Trại, thành phố
Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: 51 mặt
hàng sản phẩm dệt may và đồ da
dụng các loại do Trung Quốc
sản xuất, hàng mới 100% đã có
quyết định tịch thu sung quỹ
nhà nước của Chi cục Hải quan
Tân anh. 

4. Giá khởi điểm của tài sản:
80.089.000 đồng (Tám mươi
triệu, không trăm tám mươi

chín nghìn đồng).
5. Tiền mua hồ sơ tham gia

đấu giá và tiền đặt trước
a. Tiền hồ sơ tham gia đấu

giá: 150.000 đồng/1 hồ sơ 
b. Tiền đặt trước: 16.000.000

đồng/1 hồ sơ 
6. ời hạn, địa điểm bán

hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp
nhận hồ sơ tham gia đấu giá;
xem tài sản; nộp tiền đặt trước;
nộp phiếu trả giá; thời gian, địa
điểm tổ chức buổi công bố giá:

a. ời hạn, địa điểm bán hồ
sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận
hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ
hành chính): từ ngày 23/10/2020
đến ngày 28/10/2020 tại nơi tiếp
nhận và đăng ký hồ sơ tham gia

đấu giá của Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản. 

b. ời gian, địa điểm xem
tài sản (trong giờ hành chính):
từ ngày 23/10/2020 đến ngày
28/10/2020 tại kho của Chi cục
Hải quan Tân anh.

c. ời hạn, địa điểm nộp
tiền đặt trước (trong giờ hành
chính): từ ngày 27/10/2020 đến
ngày 29/10/2020 tại Ngân hàng. 

d. ời hạn, địa điểm nộp
phiếu trả giá (trong giờ hành
chính): từ ngày 27/10/2020 đến
ngày 29/10/2020 tại nơi tiếp
nhận và đăng ký hồ sơ tham gia
đấu giá của Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản. 

đ. ời gian, địa điểm tổ

chức buổi công bố giá: 9 giờ 00
phút ngày 30/10/2020 tại phòng
họp tầng 3 Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

7. Điều kiện, cách thức đăng
ký tham gia đấu giá

a. Điều kiện: cá nhân là công
dân hoặc người đại diện hợp
pháp của tổ chức có năng lực
hành vi dân sự đầy đủ theo quy
định của pháp luật; có giấy
chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp có ngành nghề kinh
doanh phù hợp với tài sản đấu
giá; đã nộp lệ phí môn bài năm
2020 (nếu là tổ chức); có đủ
năng lực tài chính để mua tài sản
đấu giá. 

b. Cách thức: người tham gia

đấu giá đến trung tâm đăng ký
tham gia đấu giá tại nơi tiếp
nhận và đăng ký hồ sơ tham gia
đấu giá của Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản. 

8. Hình thức đấu giá,
phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: đấu giá
bằng bỏ phiếu gián tiếp, một
vòng, công khai giá khởi điểm
tài sản. 

b. Phương thức đấu giá: trả
giá lên, khách hàng trả từ giá
khởi điểm trở lên. 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản (SĐT: 02053.719.220) hoặc
trang fanpage của trung tâm:
“TTDV Đấu giá tài sản – tỉnh
Lạng Sơn” hoặc Cục Hải quan
tỉnh Lạng Sơn.  
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THÔNG BÁO ĐẤu GiÁ TÀi SẢN

Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai 
nhiệm vụ quý iV năm 2020
Ngày 22/10/2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức

hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Trong quý III/2020, Đảng ủy đã tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt, triển
khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của
Quân khu, của Tỉnh ủy. Chỉ đạo chặt chẽ công tác
quản lý đất quốc phòng, rà phá bom mìn, vật cản nổ;
tổ chức tập huấn lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn cho
120 đồng chí; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến
đấu; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19;
chỉ đạo luyện tập Chỉ huy – cơ quan 1 bên 2 cấp trên
bản đồ tại đơn vị và tham gia luyện tập cấp Quân khu
đạt kết quả tốt. Đồng thời tích cực tham mưu cho
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Cùng với đó,
đã chỉ đạo đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc
miễn phí cho 325 lượt người dân tại xã Hòa ắng,
huyện Hữu Lũng với tổng trị giá 55 triệu đồng…

Trong quý IV/2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập
trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công tác quốc
phòng địa phương năm 2020; hoàn thành 100% chỉ
tiêu giáo dục quốc phòng, an ninh và bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; lãnh
đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện;
bảo đảm đầy đủ mọi tiêu chuẩn cho bộ đội và hoàn
thành tốt các nội dung hội thi, hội thao, sơ, tổng kết
các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bình xét phân loại
cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và công tác khen
thưởng năm 2020.

DƯƠNG NGUYÊN
Bộ CHQS tỉnh

Sáng 22/10/2020, Huyện ủy Bình Gia phối hợp với
Trường Chính trị Hoàng Văn ụ tổ chức khai

giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ
thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý. 

Trong 2 ngày diễn ra lớp bồi dưỡng, hơn 160 học
viên được truyền đạt kiến thức về các chuyên đề:
những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; hoàn
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; những vấn đề mới trong
đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay. 

Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp cho các học viên
kiến thức và thông tin mới, giúp nâng cao bản lĩnh
chính trị, có thêm kinh nghiệm để xử lý, giải quyết
các tình huống, đồng thời phát huy tốt vai trò lãnh
đạo, quản lý trong tình hình mới. Kết thúc khóa học,
các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn
thành lớp bồi dưỡng. 

DIệU HIềN
Bình Gia

BìNH Gia: 
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho
cán bộ thuộc diện Ban thường vụ
Huyện ủy quản lý 
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Thái Lan dự kiến gia hạn
tình trạng khẩn cấp

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt
Nam tại Bangkok, Trung tâm Xử lý Tình
hình Covid-19 (CCSA) của Chính phủ
Thái Lan đã nhất trí gia hạn tình trạng
khẩn cấp thêm một tháng, đến hết
tháng 11, nhằm hạn chế dịch viêm
đường hô hấp cấp Covid-19 lây lan.

Đây là lần thứ 7 Thái Lan gia hạn
sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp trên
toàn quốc - được ban bố kể từ tháng
3/2020 nhằm phòng chống Covid-19.

iran cam kết cung cấp tài
liệu chi tiết về vụ bắn nhầm
máy bay ukraine

Ngày 22/10, Ukraine cho biết sau
vòng đàm phán mới diễn ra tại Tehran,
Iran cam kết sẽ tiết lộ thông tin chi tiết
về cuộc điều tra liên quan đến chiếc
máy bay chở khách của hãng Hàng
không Quốc tế Ukraine bị các tên lửa
của Tehran bắn nhầm khiến trên 176
người thiệt mạng hồi đầu năm nay.

Sau vòng đàm phán thứ hai kéo
dài 3 ngày tại Tehran, Ukraine và Iran
đã đạt được thỏa thuận, theo đó trong
vòng một tuần Kiev sẽ nhận được
thông tin chi tiết từ cuộc điều tra do
Iran tiến hành. 

australia, Ấn Độ, Mỹ và
Nhật Bản tập trận hải quân
chung

Australia sẽ góp mặt trong cuộc
tập trận hải quân chung với Ấn Độ, Mỹ
và Nhật Bản tổ chức tháng 11 tại Ấn
Độ Dương. Kênh CNN (Mỹ) cho biết
cuộc tập trận hải quân chung này có
tên Malabar và được tổ chức thường
niên từ năm 1992.

Sự góp mặt của Australia đồng
nghĩa với việc cả 4 thành viên của
nhóm “Bộ tứ kim cương” tham gia vào
cuộc tập trận này, lần đầu tiên kể từ
năm 2007.

Thêm ca tử vong sau tiêm,
Hàn Quốc vẫn tiếp tục
chương trình    vaccine cúm
mùa

Giới chức y tế Hàn Quốc ngày
22/10 tái khẳng định chương trình
tiêm phòng cúm mùa do nhà nước
phát động vẫn tiếp tục bất chấp xuất
hiện thêm nhiều ca tử vong bị nghi do
vaccine.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc
Yonhap, tính đến ngày 22/10, ít nhất
17 người đã tử vong sau khi tiêm vac-
cine phòng cúm trong những ngày
gần đây. 

TS (TỔNG HỢP)

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm đối
tượng lợi dụng mưa lũ để
trục lợi bất chính

Ngày 22/10, nguồn tin từ Cục
Quản lý thị trường Hà Nội cho biết,
nhằm tăng cường quản lý thị trường,
xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng
mưa lũ trục lợi bất chính trên địa bàn
thành phố Hà Nội, Cục vừa ban hành
công văn gửi đội trưởng các đội
quản lý thị trường yêu cầu tăng
cường phối hợp, xử lý nghiêm theo
quy định pháp luật các tổ chức, cá
nhân lợi dụng tình hình mưa lũ để
đầu cơ, găm hàng, định giá mua, giá
bán hàng hóa bất hợp lý, mua gom
gây bất ổn thị trường...

Bệnh viện Thống Nhất cứu
sống người đàn ông bị
đâm thủng tim

Ngày 22/10, Bệnh viện Thống
Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) cho
biết, các bác sĩ đã phẫu thuật cấp
cứu cho một bệnh nhân nam bị đâm
thủng tim.

Đó là bệnh nhân N.V.H. (38 tuổi)
được chuyến đến bệnh viện ngày
18/10 trong tình trạng lơ mơ, huyết
áp bằng không do bị đâm thủng
ngực, vùng tam giác tim. Hiện bệnh
nhân đã ổn định và được chuyển lên
Khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực để
tiếp tục điều trị.

Ra mắt Hội đồng doanh
nghiệp Việt Nam - châu Âu

Sáng 22/10, Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) tổ chức lễ ra mắt Hội đồng
doanh nghiệp Việt Nam - châu Âu
(EVBC) 

Hội đồng ra đời nhằm thúc đẩy
sự phát triển cho doanh nghiệp hai
bên. Các doanh nghiệp sẽ được tư
vấn, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông
tin và những hỗ trợ cụ thể để giải
quyết những khó khăn, vướng mắc
hoặc trở ngại nảy sinh trong quan hệ
kinh tế; từ đó giúp nâng cao quy mô
giao thương, kết hợp thúc đẩy đầu
tư, hợp tác, chuyển giao công nghệ.

Việt Nam sắp đón ‘siêu
tàu’ chở container lớn
nhất thế giới

Đại diện Tổng Công ty Hàng hải
Việt Nam (VIMC) thông tin ngày
26/10 tới, Cảng Quốc tế Cái Mép
(CMIT - cảng liên doanh giữa VIMC,
Cảng Sài Gòn và APM Terminals) sẽ
tiếp nhận tàu container Margrethe
Maersk - một trong những tàu con-
tainer lớn nhất thế giới hiện nay.

Với sự kiện này, CMIT trở thành
một trong số khoảng 20 cảng lớn
trên thế giới có đủ năng lực tiếp
nhận tàu kích cỡ này, góp phần
khẳng định vị thế của Cái Mép trên
bản đồ hàng hải thế giới.

Bay cùng Vietjet-Chung
tay ủng hộ 10.000
đồng/vé cho đồng bào
miền Trung

Hướng về miền Trung yêu
thương, nơi đồng bào đang gánh
chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ liên
tiếp, hãng hàng không Vietjet quyết
định dành một phần doanh thu bán
trực tiếp để ủng hộ người dân đang
gặp khó khăn.

Theo đó, với mỗi vé bán ra từ nay
đến hết ngày 21/11/2020, Vietjet sẽ
dành 10.000 đồng để ủng hộ bà con
các tỉnh miền Trung.

TS (TỔNG HỢP)

Diễn đàn có chủ đề “Đô
thị thông minh - hướng
tới cộng đồng bản sắc

và phát triển bền vững vì một
ASEAN gắn kết và chủ động
thích ứng”, do Ban Kinh tế
Trung ương và Bộ Xây dựng
đồng chủ trì tổ chức. Đây là sự
kiện gắn với việc sơ kết 1 năm
thực hiện các chủ trương, chính
sách của Đảng về phát triển đô
thị thông minh, các hoạt động
trên cương vị Chủ tịch ASEAN
2020 của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Diễn
đàn, Trưởng Ban Kinh tế Trung
ương Nguyễn Văn Bình cho
biết, quá trình đô thị hóa và quá
trình chuyển đổi số đang diễn
ra nhanh chóng trên toàn thế
giới. Ước tính có đến 55% dân
số toàn cầu hiện đang sinh sống
tại các đô thị và dự báo khoảng
70% dân số toàn cầu sẽ chọn đô
thị làm nơi sinh sống vào năm
2050. Các đô thị tạo ra khoảng
80% GDP toàn cầu, nhưng
đồng thời cũng là tác nhân của
70% lượng CO2 trên toàn thế
giới. 

Tại khu vực ASEAN, hơn
một nửa dân số hiện đang sinh
sống tại các đô thị và quá trình
đô thị hóa của khu vực đang
tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Đô
thị hóa mang đến cơ hội phát
triển kinh tế-xã hội, cải thiện và
nâng cao đời sống nhân dân,
nhưng cũng đặt ra nhiều thách
thức từ việc tập trung dân cư
ngày càng cao như tiêu thụ tài
nguyên rất lớn, tác động tiêu
cực đến môi trường và sự quá
tải của hệ thống hạ tầng kỹ
thuật và hạ tầng xã hội.

ủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc cho rằng, Diễn đàn là dịp
quan trọng để cùng trao đổi sâu
sắc toàn diện về các kinh
nghiệm, thực tiễn tốt trong phát
triển đô thị thông minh giữa
các quốc gia, đô thị thành viên
và thúc đẩy quan hệ đối tác
ngoài khối.

eo ủ tướng, sự phát
triển vượt bậc của khoa học kỹ
thuật và công nghệ, đặc biệt

cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 đã làm sáng tỏ nhiều chân
trời tri thức mới, trong đó mở
rộng thêm không gian mới cho
phát triển đô thị thông minh,
không chỉ giúp nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân,
tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm
năng lượng, bảo vệ tài nguyên
hiệu quả, mà còn có thể định
hướng, dự báo được các vấn đề
rủi ro, nguy cơ một cách chính
xác hơn, nhanh chóng hơn, từ
đó tăng khả năng thích ứng, tự
phục hồi của xã hội và đô thị.

Năm 2018, Mạng lưới các
đô thị thông minh ASEAN
(ASCN) đã được thành lập tại
Hội nghị cấp cao ASEAN lần
thứ 32 ở Singapore, xác định
các mục tiêu, bao gồm nền kinh
tế cạnh tranh, môi trường bền
vững và chất lượng cuộc sống
cao hơn. Trong đó, Việt Nam có
3 thành phố tham gia ASCN là
Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh và Đà Nẵng.

ủ tướng cho rằng, phát
triển đô thị thông minh thực sự
là một “cuộc chơi lớn”, trong đó
cần có những “người cùng
chơi” có “tầm nhìn” và “tiềm
lực”, hướng tới mục tiêu nhân
văn là cuộc sống hạnh phúc, sự

phát triển toàn diện của con
người, bảo vệ môi trường và
thiết lập hệ sinh thái đô thị phát
triển bền vững.

Để đạt được điều này, ủ
tướng nhấn mạnh một nội
dung, đó là phát triển đô thị
thông minh phải gắn kết chặt
chẽ với hạ tầng thông tin mạnh,
xây dựng chính quyền điện tử,
tiến tới chính quyền số trong
cách mạng công nghiệp 4.0 và
quá trình phát triển đô thị Việt
Nam.

Phát triển đô thị thông
minh phải trên cơ sở cân nhắc
cơ hội và rủi ro, thách thức gắn
với nhu cầu và năng lực của địa
phương, không thực hiện theo
phong trào, cần làm từng bước,
có chọn lọc, theo lộ trình.

Tiếp cận đô thị thông minh
theo hướng hiệu quả, kế thừa và
phát huy kinh nghiệm của 35
năm đổi mới, đồng thời phát
triển những giá trị gia tăng do
công nghệ, kỹ thuật mới đem
lại, phát huy bản sắc văn hóa
đặc trưng riêng của khối
ASEAN và đặc thù của các quốc
gia thành viên.

Các địa phương, cùng với
phát triển các tiện ích thông
minh, cần chú trọng xây dựng

nền tảng cơ sở dữ liệu thông
minh phục vụ đưa ra các quyết
định thông minh; thúc đẩy quy
hoạch và các giải pháp quản lý
đô thị thông minh.

u hút sự tham gia mạnh
mẽ của khối tư nhân, phát huy
năng lực đổi mới, sáng tạo; tạo
hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Đô
thị thông minh phải là đô thị
của chính người dân, doanh
nghiệp tạo nên, là đô thị có
quan hệ xã hội tốt đẹp, giữ gìn
và phát huy truyền thống văn
hóa tốt đẹp, quan hệ con người
với con người nhân văn.

Nhấn mạnh phát triển đô
thị là một kênh tăng trưởng
quan trọng của quốc gia, ủ
tướng nêu rõ, trong một thế giới
đầy biến động khó lường với
những thách thức, cơ hội đan
xen, “tôi mong muốn các thành
viên ASEAN nâng cao tinh
thần đoàn kết, quyết tâm, cùng
chung tay thực hiện tốt 5 ưu
tiên của năm ASEAN 2020, bao
gồm củng cố môi trường hòa
bình, kết nối thịnh vượng, phát
triển cộng đồng và bản sắc
ASEAN, thúc đẩy quan hệ đối
tác quốc tế và đẩy mạnh năng
lực thể chế ASEAN”.

eo CHINHPHU.vN

Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc: phát triển đô thị 
thông minh không thực hiện theo phong trào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại diễn đàn

Chiều 22/10/2020, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN năm
2020 (ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phát triển
đô thị thông minh thực sự là một “cuộc chơi lớn”, trong đó cần có những “người cùng chơi” có “tầm
nhìn” và “tiềm lực”…


