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Hội thảo tham gia xây dựng đề án phát triển du lịch
tỉnh đến năm 2030
Sáng 29/10/2020, UBND tỉnh tổ

chức hội thảo tham gia xây dựng
Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng

Sơn đến năm 2030. Dự hội thảo có các
đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ
tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch
tỉnh; lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt
Nam, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch;
các chuyên gia nghiên cứu du lịch trong
và ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng
định: Với mục tiêu phát triển du lịch
tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của

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

Sáng 29/10/2020, UBND tỉnh tổ chức
hội nghị tổng kết Chương trình tổng

thể cải cách hành chính (CCHC) tỉnh
giai đoạn 2011 – 2020, phương hướng,
nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ
Tiến iệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
CCHC tỉnh; Nguyễn Long Hải, Ủy viên

Tổng kết Chương trình
tổng thể cải cách 
hành chính giai đoạn
2011 - 2020

Họp chuyên đề tháo gỡ
vướng mắc giải phóng mặt
bằng kỳ tháng 10/2020

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

đồng bộ các giải pháp giảm
nghèo bền vững

Các đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020

Xem trang 5

Xem trang 3

CHo vAy THeo QUyếT đỊNH 2085:

Tạo sinh kế cho hộ dân tộc thiểu số
nghèo ở Chi Lăng Xem trang 5

Ngày 29/10/2020, đồng chí Hồ Tiến
iệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề
về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong
giải phóng mặt bằng các dự án trên địa
bàn tỉnh kỳ tháng 10. 

Trong tháng 10/2020, tình hình thực
hiện các dự án giải phóng mặt bằng có
chuyển biến tích cực so với tháng 9. Qua
rà soát có các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng

Người tốt việc tốt

Xem tiếp trang 7

Làm giàu từ mô hình 
chế biến nông sản
Đó là chị Hoàng Hồng Nhung (sinh
năm 1994), thôn Mu Cai Pha, xã
Quan Sơn, huyện Chi Lăng. Chị là
gương điển hình sản xuất giỏi,
vươn lên làm giàu, mang về lợi
nhuận cho gia đình hơn 600 triệu
đồng mỗi năm và tạo công ăn việc
làm cho nhiều lao động tại địa
phương.  

Phần 2: Từ sự kiện thành
lập tỉnh đến các cuộc đấu
tranh chống thực dân Pháp

Xem tiếp trang 4

LẠNG SƠN QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

(Tiếp theo số trước)

Sự kiện thành lập tỉnh Lạng Sơn
Sách Đại Nam thực lục (Quốc sử

quán triều Nguyễn), chính biên đệ nhị
kỷ ghi rõ “Tân Mão, năm Minh Mệnh
thứ 12 (1831) mùa Đông, tháng Mười,
ngày mồng 1 làm Lễ Đông hưởng” (tức
ngày 4/11/1831), triều đình phong kiến
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tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành
kinh tế quan trọng vào năm 2025
và là ngành kinh tế mũi nhọn vào
năm 2030, UBND tỉnh chỉ đạo Sở
Văn hóa, ể thao và Du lịch chủ
trì, phối hợp với các sở, ngành
liên quan xây dựng, trình UBND
tỉnh ban hành Đề án phát triển
du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm
2030. Hội thảo là dịp để nghe và
tiếp thu ý kiến của các chuyên gia
đầu ngành, những người có
chuyên môn, kinh nghiệm, tâm
huyết với du lịch. Từ đó, góp
phần xác định cụ thể các định
hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu để phát triển du lịch và hoàn
thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh

Lạng Sơn đến năm 2030.
Tại hội thảo, các đại biểu được

xem phóng sự thực trạng phát
triển du lịch của tỉnh giai đoạn
2010 - 2019. eo đó, những năm
qua, công tác tuyên truyền, xúc
tiến quảng bá du lịch được thực
hiện hiệu quả. Nguồn nhân lực
phục vụ du lịch từng bước được
nâng cao. Du lịch Lạng Sơn đã có
bước phát triển cả về lượng
khách, doanh thu và phát triển
các sản phẩm du lịch. Năm 2019,
tổng lượng khách đạt 2.952.000
lượt người (tăng 9,5% so với năm
2018), doanh thu đạt 1.226 tỷ
đồng (tăng 7,9% so với năm
2018).

Trong chương trình, các đại
biểu, chuyên gia nghiên cứu du

lịch đã phát biểu tham luận, chỉ
rõ các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp
đến du lịch, nhiệm vụ và giải pháp
để du lịch của tỉnh phát triển
tương xứng với tiềm năng và lợi
thế. Tiêu biểu như: định vị
thương hiệu du lịch Lạng Sơn và
quảng bá, xúc tiến du lịch; phân
tích thị trường khách du lịch mục
tiêu, thị trường khách du lịch tiềm
năng; giải pháp về nâng cao chất
lượng cơ sở lưu trú du lịch; đẩy
mạnh phát triển nguồn nhân lực
du lịch chất lượng cao…

Phát biểu tại hội thảo, đồng
chí Phó Bí thư ường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh
giá cao những ý kiến, tham luận
của các chuyên gia, nhà khoa học.
Những ý kiến này mang tính

định hướng, là cơ sở để tỉnh hoàn
thiện Đề án phát triển du lịch trên
địa bàn tỉnh. 

Đồng chí nhấn mạnh: Phát
triển du lịch phải chú trọng bảo
tồn, phát huy bản sắc truyền
thống văn hóa tốt đẹp của Xứ
Lạng, phát huy thế mạnh về di
tích, danh thắng, cảnh quan môi
trường. Các cấp, ngành chuyên
môn tiếp thu các ý kiến để hoàn
thiện Đề án phát triển du lịch
tỉnh; rà soát nguồn lực đầu tư, đề
xuất các giải pháp thu hút đầu tư
phát triển du lịch; quan tâm phát
triển nguồn nhân lực chất lượng
cao; tạo điều kiện hướng dẫn,
giúp đỡ các doanh nghiệp, nhà
đầu tư phát triển du lịch…

NgỌC HIẾU – TUYẾT MAI

Tập huấn triển khai
đánh giá học sinh
tiểu học cho 200 cán
bộ, giáo viên
Ngày 29/10/2020, Sở Giáo dục

và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức
tập huấn triển khai đánh giá học
sinh tiểu học theo chương trình
giáo dục phổ thông 2018, cho
200 cán bộ, giáo viên các trường
tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các giáo viên
được hướng dẫn thực hiện công
tác đánh giá học sinh tiểu học
chương trình giáo dục phổ thông
mới 2018 theo Thông tư số 27
ngày 4/9/2020 của Bộ GD&ĐT.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ
ngày 20/10/2020, thay thế cho
quy định đánh giá học sinh tiểu
học tại các hướng dẫn trước đây. 

Thông tư có những điểm mới
như: giáo viên được chấm 0 điểm
bài kiểm tra; trong đánh giá định
kỳ, bài kiểm tra được giáo viên sửa
lỗi, nhận xét, cho điểm theo
thang điểm 10, không cho điểm
thập phân và được trả lại cho học
sinh; đề kiểm tra của học sinh tiểu
học chỉ còn 3 mức độ là nhận biết,
kết nối và vận dụng.

Bắt giữ 5 đối tượng
mua bán trái phép
chất ma túy

Ngày 29/10/2020, Phòng Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy

Công an tỉnh cho biết vừa phát
hiện, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi
mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 22 giờ 44
phút, ngày 27/10/2020, tại Trạm
Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt thuộc
xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tổ công
tác Phòng Cảnh sát điều tra tội
phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng
Sơn chủ trì phối hợp với Phòng 5 –
Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an
và các đơn vị nghiệp vụ Công an
tỉnh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát
34C-001.48, bắt quả tang 2 đối
tượng: Bế Văn Trịnh và Hoàng Văn
Út đều sinh năm 1978, cùng trú tại
huyện Chi Lăng về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy, tang vật thu
giữ gồm 4 túi heroin có tổng trọng
lượng 15 gam và nhiều vật chứng
khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an tỉnh bắt giữ
người trong trường hợp khẩn cấp,
khám xét đối với Nguyễn Văn Quân
(sinh năm 1968), Chu Thục Bình
(sinh năm 1970), Chung Thị Ngọc
(sinh năm 1980) trú tại thành phố
Lạng Sơn, thu giữ 370 gam heroin;
2 túi nhỏ ma túy tổng hợp, 3 cân
tiểu ly, 1 ô tô và nhiều tài liệu liên
quan. Tại cơ quan điều tra, các đối
tượng khai nhận đã nhiều lần bán
ma túy cho các đối tượng trên địa
bàn thành phố Lạng Sơn và 2
huyện Cao Lộc,  Văn Lãng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục
điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý
các đối tượng theo quy định của
pháp luật.

HOÀNg THơ

Công an tỉnh

Lãnh đạo phòng Giáo dục Tiểu học
– Sở GD&ĐT phổ biến các nội dung
của Thông tư 27 tới giáo viên tham
gia tập huấn

HOÀNg TÙNg

Tiếp theo trang 1

Ban ường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, Phó
Trưởng Ban ường trực Ban
Chỉ đạo CCHC tỉnh; lãnh đạo
các sở, ban, ngành của tỉnh và đại
diện Vụ CCHC, Bộ Nội Vụ. 

Trong giai đoạn 2011 - 2020,
công tác CCHC trên địa bàn tỉnh
luôn được quan tâm chỉ đạo sát
sao, hiệu quả. eo đó, công tác
cải cách thủ tục hành chính
(TTHC) từng bước được nâng
cao, tỷ lệ hồ sơ TTHC trả đúng và
sớm hạn cho cá nhân, tổ chức
hàng năm đạt trên 98%; 100%
TTHC được niêm yết công khai;
dịch vụ công trực tuyến mức độ
4 đạt tỷ lệ 33% (593/1.790
TTHC). Lạng Sơn là 1 trong 7
tỉnh đạt chỉ tiêu sớm nhất trong
cả nước về số TTHC thực hiện
dịch vụ công trực tuyến mức độ
3 và 4. 

Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu
tổ chức bộ máy hành chính nhà

nước trên địa bàn tỉnh được triển
khai đồng bộ, toàn tỉnh đã giảm
103 đơn vị, phòng chuyên môn,
đơn vị sự nghiệp công lập; tỷ lệ
tinh giản biên chế trong các cơ
quan hành chính đạt 13,13%
(giảm 315 người) và trong các
đơn vị sự nghiệp đạt 7,72% (giảm
1.876 người). 

Việc ứng dụng công nghệ
thông tin được đẩy mạnh, hạ tầng
kỹ thuật công nghệ thông tin
được đầu tư nâng cấp, kết nối
thông suốt từ tỉnh đến cấp huyện,
xã. Đến nay, 100% cán bộ, công
chức, viên chức cấp tỉnh, cấp
huyện sử dụng thành thạo máy vi
tính và các phần mềm quản lý
công việc. Hệ thống quản lý chất
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 đã được
triển khai tại 240 đơn vị, cơ quan
hành chính nhà nước cấp tỉnh và
cấp huyện. 

Bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác CCHC giai đoạn
2011 – 2020 còn một số tồn tại,

hạn chế như: thủ trưởng một số
cơ quan, đơn vị chưa thật sự sát
sao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ
đạo và triển khai nhiệm vụ; một
số cơ chế, chính sách vẫn còn tình
trạng chồng chéo, gây khó khăn
khi triển khai; TTHC trên một số
lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp,
một số nội dung cải cách TTHC
chưa đạt hiệu quả, chưa đáp ứng
yêu cầu… 

Tại hội nghị, đại diện một số
sở, ngành, UBND các cấp đã
trình bày tham luận các nội dung
liên quan tới công tác CCHC
như: cải cách thể chế; cải cách
TTHC; hiện đại hóa hành chính;
ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý Nhà nước; thực
hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa
liên thông” trong giải quyết
TTHC…

Phát biểu kết luận hội nghị,
đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ
đạo CCHC tỉnh yêu cầu: Trong
giai đoạn tới, các cấp, ngành cần

tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn
bản quy phạm pháp luật của tỉnh,
trước hết là các cơ chế, chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp để sửa đổi,
bổ sung những quy định chồng
chéo, không còn phù hợp; tăng
cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng
cao trình độ cho cán bộ, công
chức, viên chức, bố trí, sử dụng,
đào tạo đúng chuyên ngành,
chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung
kịp thời các kiến thức cơ bản về
CCHC; người đứng đầu cấp ủy
địa phương, cơ quan, đơn vị cần
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối
với công tác CCHC, coi đây là
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và
lâu dài, đồng thời cử cán bộ có
năng lực, trình độ, trách nhiệm
để thực hiện nhiệm vụ. 

Nhân dịp này, 28 tập thể, 16 cá
nhân được nhận bằng khen của
Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có
thành tích xuất sắc trong thực
hiện công tác CCHC trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2011 – 2020.

HOÀNg HIẾU – THÙY DUNg

Tiếp theo trang 1

Tổng kết...

Hội thảo...

Họp chuyên đề...

và thành phố Lạng Sơn phát sinh
vướng mắc trong giải phóng mặt
bằng.

Cụ thể, trên địa bàn thành
phố có 3 dự án phát sinh vướng
mắc, gồm: dự án cải tạo, nâng cấp
ao Hang Hủi, phường Tam
anh; dự án khu đô thị Phú Lộc
I, II và đường 37 mét; dự án điều
chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam
Hoàng Đồng I. Huyện Cao Lộc
có 3 dự án vướng mắc gồm: dự án
khu trung chuyển hàng hóa; dự
án cụm công nghiệp Hợp ành
1, 2 và khu tái định cư Hợp
ành; dự án Bến xe, trạm trung
chuyển hành khách - hàng hóa,
điểm tập kết kiểm tra hàng hóa
xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị. Huyện Chi
Lăng phát sinh vướng mắc liên

quan đến dự án đường cao tốc
Bắc Giang - Lạng Sơn.

Ngoài ra, huyện Văn Quan
báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của
UBND tỉnh về xin cơ chế bồi
thường hỗ trợ tái định cư thực
hiện dự án đường thị trấn Văn
Quan - Pác Kéo và dự án nhà
máy tái chế, xử lý chất thải rắn tại
thôn Nà Chanh, xã Tràng Phái.

ảo luận tại cuộc họp, đại
diện các sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố đã tập trung
làm rõ căn cứ pháp lý, áp dụng
pháp luật, từ đó đề xuất UBND
tỉnh cho phép thực hiện hỗ trợ
khác đối với trường hợp người
dân làm nhà trên đất công nhưng
không còn chỗ ở nào khác và hộ
gia đình thuộc diện đặc biệt khó
khăn; kiện toàn đội ngũ cán bộ
thực hiện công tác giải phóng mặt
bằng tại các huyện, thành phố…

Phát biểu kết luận cuộc họp,
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
nhấn mạnh: Trong tháng
10/2020, các vướng mắc về giải
phóng mặt bằng dự án tại các
huyện, thành phố là không lớn,
đều được UBND tỉnh tháo gỡ kịp
thời và đồng tình với phương án
tháo gỡ vướng mắc do Sở Tài
nguyên và Môi trường đề xuất.
ời gian thực hiện các dự án
trong năm 2020 không còn
nhiều, UBND các huyện, thành
phố cần tập trung đẩy nhanh tiến
độ giải phóng mặt bằng các dự
án, đặc biệt là các dự án liên quan
đến khu đô thị Phú Lộc I, II, III
và Phú Lộc IV thành phố Lạng
Sơn. 

Liên quan đến những vướng
mắc tại khu đô thị Nam Hoàng
Đồng mở rộng, đồng chí Chủ tịch
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên

và Môi trường rà soát toàn bộ hồ
sơ dự án và báo cáo để UBND
tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Ban
ường vụ Tỉnh ủy phương án
giải quyết.

Về dự án nhà máy xử lý rác
thải tại xã Tràng Phái, huyện Văn
Quan; đường thị trấn Văn Quan
- Pác Kéo, yêu cầu UBND huyện
Văn Quan tổ chức đối thoại,
tuyên truyền đến các hộ dân để
giải thích cho dân hiểu và chấp
hành quy định của nhà nước về
thu hồi đất thực hiện dự án.

Đối với dự án cải tạo nâng cấp
quốc lộ 4B, yêu cầu Sở Giao
thông - Vận tải và Ban quản lý dự
án đầu tư xây dựng tỉnh đẩy
nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ
dự án để 2 huyện: Cao Lộc, Lộc
Bình đủ điều kiện thực hiện giải
phóng mặt bằng.

CôNg QUâN

Tiếp theo trang 1

Ký kết quy chế phối hợp về đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế
Chiều 29/10/2020, Cục uế

tỉnh và Công an tỉnh tổ
chức hội nghị ký kết quy chế
phối hợp trong công tác phát
hiện, đấu tranh phòng, chống
tội phạm và vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực thuế. 

Dự thảo quy chế phối hợp

gồm 4 chương: những quy định
chung; nội dung, hình thức phối
hợp; nội dung, trách nhiệm phối
hợp; tổ chức thực hiện. 

eo đó, nội dung của quy
chế phối hợp gồm: phối hợp
tham mưu với cấp ủy, chính
quyền các cấp trong công tác chỉ

đạo, tổ chức thực hiện, hoàn
thiện cơ chế, chính sách pháp
luật và thực hiện các chuyên đề,
kế hoạch công tác lớn; phối hợp,
trao đổi cung cấp thông tin, tài
liệu; hướng dẫn và thực hiện các
biện pháp nghiệp vụ; kiểm tra,
kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn,

điều tra, xử lý, bàn giao vụ việc
vi phạm; phối hợp trong công
tác xây dựng và bảo vệ lực
lượng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh
đạo Cục thuế tỉnh và Công an
tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp. 

KIM HUYÊN 
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Trước đây, mỗi khi thôn tổ
chức họp triển khai công
việc, hơn 130 hộ dân thôn

Giáp Thượng 2, xã Y Tịch, huyện
Chi Lăng lại chen chúc trong nhà
văn hóa thôn nhỏ hẹp. 

Ông Nguyễn Văn Cương,
trưởng thôn Giáp ượng 2 cho
biết: ôn đông nhân khẩu, nhu
cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt
cộng đồng của người dân ngày
càng cao, công trình nhà văn hóa
không còn đáp ứng được yêu
cầu. Cuối năm 2019, chúng tôi
nắm được thông tin thôn sẽ được
hỗ trợ vốn từ nguồn vốn Nghị
quyết 05 của tỉnh với kinh phí
100 triệu đồng và 30 triệu đồng
từ nguồn của huyện để làm nhà
văn hóa trong năm 2020. Tuy
nhiên, quỹ đất chật hẹp và thôn
cũng chưa có sân chơi thể thao,
các hộ trong thôn đã bàn bạc
quyết định góp tiền để mua đất
làm nhà văn hóa và sân chơi bãi
tập. 

Đến giữa năm 2020, với mức
đóng góp mỗi hộ 5,5 triệu đồng,
thôn Giáp ượng 2 đã huy động
được hơn 730 triệu đồng. Đồng
thời việc nhận chuyển nhượng
hơn 3.000 m2 đất vườn tạo mặt
bằng xây dựng. Đến nay, công
trình nhà văn hóa đã hoàn thành
95% với diện tích xây dựng hơn
300 m2 phần diện tích còn lại
làm sân bóng đá.

Được biết, trong năm 2020,
xã Y Tịch đã hoàn thành xây

dựng mới và sửa chữa 8 nhà văn
hóa thôn đạt chuẩn với tổng kinh
phí Nhà nước hỗ trợ 630 triệu
đồng, Nhân dân đối ứng hơn 1 tỷ
đồng.

Chia tay thôn Giáp ượng 2,
chúng tôi đến khảo sát thực tế
công trình nhà văn hóa Phố
Ngầu, thôn An Rinh II, xã Tân
Liên, huyện Cao Lộc vào một
ngày cuối tháng 10/2020. Trong
căn nhà mới xây còn thơm mùi
sơn, ông Hoàng Hữu Lực, công
chức văn hóa xã Tân Liên cho
biết: Nhà văn hóa Phố Ngầu có
quy hoạch xây dựng trên diện
tích 345 m2, trong đó diện tích
xây dựng nhà là 104 m2, còn lại
là sân chơi. Để xây dựng công
trình nhà văn hóa, ngoài kinh
phí hỗ trợ từ nguồn vốn Nghị
quyết 05 là 100 triệu đồng, bà con
trong thôn đóng góp 142 triệu
đồng đối ứng. 

Đây là hai trong số hàng trăm
công trình nhà văn hóa trên địa
bàn toàn tỉnh được xây dựng
theo phương châm Nhà nước hỗ
trợ và Nhân dân đối ứng.

Ông Hoàng Quy, Phó Chủ
tịch UBND huyện Cao Lộc cho
biết: Quá trình thực hiện Nghị
quyết 05 của HĐND tỉnh trên
địa bàn huyện Cao Lộc đã thực
sự phát huy hiệu quả. Trong giai
đoạn 2016 - 2020, toàn huyện đã
xây dựng mới được 45 nhà văn
hóa; sửa chữa nâng cấp 19 nhà
văn hóa thôn, khu phố với kinh

phí thực hiện hơn 9,5 tỷ đồng,
trong đó kinh phí xã hội hóa do
Nhân dân đóng góp và các tổ
chức ủng hộ hơn 4,2 tỷ đồng và
các hộ dân hiến gần 700 m2 đất.

eo số liệu báo cáo của Sở
Văn hóa, ể thao và Du lịch,
thực hiện Nghị quyết 05 của
HĐND tỉnh, tính đến đầu tháng
8/2020, toàn tỉnh đã xây mới
được 377 nhà văn hóa, nâng cấp
cải tạo 355 nhà tại các thôn bản.
Tổng kinh phí thực hiện hơn 95
tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ
trợ 63 tỷ đồng, Nhân dân đóng
góp và doanh nghiệp ủng hộ 32
tỷ đồng, hơn 20 nghìn ngày công
và hiến gần 14 nghìn mét vuông
đất để xây dựng.

Việc triển khai nghị quyết có
hiệu quả đã góp phần chuẩn hóa
nhà văn hóa theo tiêu chí xây

dựng nông thôn mới. Ước đến
hết năm 2020, toàn tỉnh có
1.833/1.850 thôn, tổ dân phố có
nhà văn hóa và số thôn có nhà
văn hóa đạt chuẩn nông thôn
mới chiếm 47,6%.

Qua thực tế khảo sát tại nhiều
địa phương cho thấy, công tác xã
hội hóa xây dựng nhà văn hóa đã
nhận được sự đồng thuận cao
của cộng đồng dân cư tại các
thôn bản. Chủ trương của tỉnh về
xây dựng nhà văn hóa gắn với
thực hiện phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư” đã phát huy
hiệu quả, góp phần nâng cao đời
sống tinh thần cho người dân.
Từ đó tạo động lực thúc đẩy sản
xuất kinh doanh tại khu vực
nông thôn bảo đảm sự phát triển
bền vữngn

Hỗ trợ xây dựng nHà văn Hóa: 

Lan tỏa từ một nghị quyết 
hợp lòng dân

Công trình nhà văn hóa thôn An Rinh 2 xã Tân Liên hoàn thành 
đưa vào sử dụng 

Công Quân  

Thực hiện Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây
dựng nhà văn hóa thôn, khối phố, sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2016 - 2020, hàng trăm công trình nhà văn hóa được đầu tư xây dựng phù hợp với tình hình thực
tế, được cộng đồng dân cư đồng tình ủng hộ. Qua đó đã tác động tích cực tới đời sống tinh thần của
Nhân dân trên địa bàn.

Với nhiều ưu điểm như:  đầu tư
vốn ít, thời gian trồng ngắn,
hiệu quả kinh tế cao… nhiều
năm qua, người dân xã Nhất
Hòa, huyện Bắc Sơn đã phát
triển trồng lạc. Hướng đi này
góp phần tạo việc làm ổn định,
tăng thu nhập, cải thiện cuộc
sống người dân. 

Những ngày cuối tháng
10/2020, qua cánh đồng
của thôn Gia Hòa 1, ấn

tượng hút mắt chúng tôi là hình
ảnh người dân đang thu hoạch
lạc. Bà Lường Thị Khởi hồ hởi:
“Năm nay, gia đình tôi trồng hơn
500 bơ lạc giống. Từ đầu vụ
thương lái vào mua, gia đình đã
bán được hơn 2 tấn lạc tươi, thu
khoảng 26 triệu đồng. Năm nay
đầu vụ giá được cao 13.000
đồng/kg (lạc tươi) - cao hơn
2.000 đồng/kg so với năm ngoái.
Dự kiến từ nay đến cuối vụ gia
đình được thu hơn 2 tấn lạc nữa.

Không chỉ gia đình bà Khởi
mà hiện nay tất cả các hộ trồng
lạc trong xã đều đang tích cực
thu hoạch để bán cho thương lái. 

Tại xã, lạc là cây trồng truyền
thống. Tuy nhiên, trước đây bà
con chủ yếu trồng lạc đỏ để phục
vụ nhu cầu của gia đình. Từ năm
2010, cấp ủy, chính quyền xã đã
tuyên truyền, vận động bà con
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ

lạc đỏ sang lạc trắng (năng suất
cao hơn); trồng tập trung theo
hướng sản xuất hàng hóa. Qua
vài vụ, thấy hiệu quả kinh tế cao,
từ đó bà con duy trì trồng lạc 2
vụ/năm.

Trong đó, vụ xuân bà con
thường trồng khoảng 50 ha, chủ
yếu để lấy giống gieo cho vụ mùa.
Vụ mùa, lạc trở thành cây trồng
chủ lực với tổng diện tích lên đến
gần 200 ha. 

Ông Dương ời Sáu, Phó
Chủ tịch UBND xã Nhất Hòa
cho biết: Để tạo điều kiện cho
người dân phát triển trồng lạc với
năng suất cao, chất lượng tốt,
hằng năm, xã phối hợp với
Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp huyện mở 1-2 lớp
tập huấn chuyển giao khoa học,
hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm
sóc cây nông nghiệp (trong đó có

cây lạc) cho bà con. Cùng với đó,
tại các lớp tập huấn, bà con được
tư vấn, giới thiệu các giống lạc
mới năng suất, chất lượng để
trồng.

Đặc biệt, từ năm 2017 đến
nay, thực hiện Quyết định số 06
ngày 24/2/2017 của UBND tỉnh
về hỗ trợ phát triển sản xuất đối
với đồng bào dân tộc thiểu số ở
xã đặc biệt khó khăn, gần 450 hộ
dân của xã đã được hỗ trợ 118
tấn phân bón.  Cùng với đó, hằng
năm, từ nguồn vốn của chương
trình 135, xã duy trì hỗ trợ về
phân bón cho các hộ nghèo, hộ
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo
để phục vụ sản xuất nông nghiệp
(trong đó có chăm sóc cây lạc).
Năm nay, xã đã hỗ trợ 362 hộ với
hơn 28,5 tấn phân bón các loại,
giúp các hộ nghèo, cận nghèo…
có vật tư sản xuất, năng suất cây
trồng được nâng lên.

Nhờ có kinh nghiệm trong
sản xuất kết hợp ứng dụng khoa
học kỹ thuật nên hiện nay năng
suất bình quân của lạc đạt 23
tạ/ha với sản lượng trung bình

đạt 450 tấn/năm. Đồng thời, giá
lạc tươi luôn duy trì ổn định từ
10.000 - 13.000 đồng/kg. Đến vụ
thu hoạch thương lái vào tận
ruộng thu mua nên bà con rất
phấn khởi.  

Nhờ trồng lạc, nhiều hộ có
thu nhập ổn định từ 30 đến 60
triệu đồng/vụ như: hộ ông
Lường Đình Đông, thôn ái
Bằng 1; hộ ông Triệu Hiếu Chi,
thôn Làng Khả; hộ bà Dương ị
Xuyên, thôn Gia Hòa 1; hộ ông
Dương Hữu Trãi, Dương Công
Hạnh, thôn Gia Hòa 2….

Từ sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ
trợ của Nhà nước, kết hợp cùng
sự chủ động của người dân,
những năm qua, nhờ trồng lạc đã
góp phần nâng cao hệ số sử dụng
đất, tăng thu nhập cho người
dân. Hiện thu nhập bình quân
đầu người của xã đạt 32 triệu
đồng/người/năm, tăng 14 triệu
đồng/người/năm so với năm
2015. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn
26,9%, giảm 23% so với năm
2015. 

TUệ HƯơNg

NHấT HòA

Tăng thu từ cây lạc

Người dân thôn Gia Hòa 1, xã Nhất
Hòa thu hoạch lạc

Cục quản lý thị
trường tuyên truyền
“văn minh thương
mại” tại  Bắc Sơn

Ngày 28/10, Cục quản lý thị
trường tỉnh tổ chức hội

nghị truyên truyền “văn minh
thương mại” cho hơn 70 hộ kinh
doanh trên địa bàn thị trấn Bắc
Sơn.

Tại hội nghị, các hộ kinh
doanh được truyền đạt các nội
dung về văn minh thương mại
gồm: chấp hành các quy định
về niêm yết giá hàng hóa, bán
theo giá niêm yết, không nói
thách, ép giá, nâng giá; cân
đúng, cân đủ; bán hàng xuất
hóa đơn bán hàng theo quy
định; không kinh doanh hàng
cấm, hàng giả, hàng kém chất
lượng, không có tem nhãn,
không rõ nguồn gố xuất xứ; có
thái độ cởi mở, giao tiếp ứng xử
có văn hóa, văn minh trong
hoạt động kinh doanh thương
mại tại chợ, siêu thị, cửa hàng,
không chèo kéo khách. 

LộC HUệ

Bắc Sơn

Trong vụ na năm 2020, diện
tích trồng na theo tiêu

chuẩn VietGAP, GlobalGAP của
huyện Chi Lăng tăng 154 ha so
với năm 2019, nâng tổng số
diện tích trồng na VietGAP,
GlobalGAP của huyện lên hơn
440 ha. Trong đó, diện tích na
theo tiêu chuẩn VietGAP tăng
124 ha, diện tích trồng na theo
tiêu chuẩn GlobalGAP tăng 30
ha so với cùng kỳ năm 2019.

Đến hết tháng 10/2020, tại
7 xã, thị trấn của huyện Chi
Lăng đều có các mô hình trồng
na theo tiêu chuẩn VietGAP,
GlobalGAP. Trong đó, diện tích
tập trung chủ yếu tại xã Chi
Lăng; thị trấn Đồng Mỏ; xã Y
Tịch; xã Mai Sao.

gIA KHÁNH

CHI LăNG: 
Diện tích trồng na 
vietGAP, GlobalGAP
tăng 154 ha
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nhà Nguyễn chia định địa hạt phía
Bắc, đặt thành 18 tỉnh từ Quảng Trị
trở ra, trong đó có tỉnh Lạng Sơn. 

Khi thành lập tỉnh, Lạng Sơn
bao gồm 1 phủ là Trường Khánh; 7
châu là: Ôn Châu, Thất Tuyền, Lộc
Bình, Thoát Lãng, Yên Bác, Văn
Quan và Văn Uyên.

Đến thời Pháp thuộc, tỉnh Lạng
Sơn là Đạo quan binh, gồm có:
châu Thất Khê, châu Thạch An,
châu Phục Hoà (tỉnh Cao Bằng),
châu Bình Gia và châu Bắc Sơn.

Ngày 20/6/1905, thực dân Pháp
bỏ đạo quan binh và xác lập lại tên
gọi cũ là tỉnh Lạng Sơn.
Những cuộc đấu tranh đầu tiên
của Nhân dân các dân tộc Lạng
Sơn chống thực dân Pháp xâm
lược cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ
XX

Vào cuối năm 1885, thực dân
Pháp chiếm thị xã Lạng Sơn, Đồng
Đăng, Thất Khê và một số vị trí
chiến lược quan trọng trên dọc
đường số 4 đến tận địa giới tỉnh
Cao Bằng. Còn một nửa đường số
4 từ thị xã Lạng Sơn về tỉnh Quảng
Ninh, đến tháng 1/1988, quân Pháp
mới cho xây đồn Đình Lập để kiểm
soát quãng đường từ Lạng Sơn đi
Tiên Yên (Móng Cái).

Sau khi đánh chiếm được Lạng
Sơn, thực dân Pháp vừa chú ý tới
việc bình định, vừa chú ý mở rộng
mạng lưới giao thông vận tải để
khai thác tài nguyên và để hành
quân đi các nơi đàn áp những cuộc
nổi dậy của Nhân dân ta. Trước
tình hình đó, Nhân dân các dân tộc
Lạng Sơn đã tổ chức nhiều cuộc
đấu tranh chống thực dân Pháp.

Tháng 5/1885, quân ta phục
kích đoàn vận tải của quân Pháp
trên đường Đồng Đăng đi Na Sầm,
diệt nhiều tên xâm lược tại Tà Lài,
Pác Luống.

Ngày 31/5/1885, Hoàng Thái
Nhân trực tiếp chỉ huy nghĩa quân
Cai Kinh tiến đánh đồn Chi Lăng,
tiêu diệt một số lớn quân Pháp rồi
rút lui an toàn.

Tháng 12/1887, Pháp tập trung
binh lực điều từ Lạng Sơn, Thất
Khê, Bắc Giang về bủa vây bốn mặt,
quyết tâm tiêu diệt lực lượng kháng
chiến của quân dân ta. Tên đại tá
của Pháp là Dugenne đã bị một
toán nghĩa quân Cai Kinh do
Hoàng Quế Thọ chỉ huy bắn chết
tại đèo Canh Giàn, xã Trấn Yên,
Châu Bắc Sơn.

Ngày 7/2/1892, hơn 200 nghĩa
quân tấn công đồn Chi Lăng gần ga
Than Muội, xã Quang Lang, Ôn
Châu gây cho địch nhiều tổn thất.

Tháng 9/1892, nghĩa quân tổ
chức phục kích đoàn xe vận tải của
địch trên con đường từ Lạng Sơn đi
Thất Khê, cắt đứt đoạn đường Đèo
Khách. Quân Pháp đóng trong
thành Lạng Sơn phải xin viện binh
từ Hà Nội lên đàn áp. Cũng trong
tháng 9/1892, hơn 1.500 nghĩa quân
tiến vào vây hãm đồn Thất Khê,
chiếm các cao điểm ở vùng này,
đánh nhau quyết liệt với quân Pháp
trong 9 ngày, giành thắng lợi lớn...

Ngoài những cuộc nổi dậy tự

phát của Nhân dân ta ở các nơi,
ngay trong hàng ngũ của quân đội
Pháp, một số anh em binh lính
người Việt cũng nổi lên chống lại
chúng. Tháng 10/1920, Đội Ấn ở
đồn cảnh sát tỉnh Lạng Sơn chỉ huy
600 nghĩa quân người Nùng và Tày
xuất phát từ vùng Cao Lâu, Xuất Lễ
theo đường Bản Sâm, đang đêm
đột nhập vào phố Kỳ Lừa và đánh
trại lính khố xanh của Pháp ở chợ
Đông Kinh, thị xã Lạng Sơn, làm
cho chúng hoảng loạn. Quân khởi
nghĩa giết chết tên tuần phủ Cung
Khắc Đản, một tên tay sai đắc lực
của thực dân Pháp.
Phong trào đấu tranh cách
mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng
tiến tới Cách mạng tháng Tám
năm 1945

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản
Việt Nam ra đời. Được sự chỉ đạo
trực tiếp của Trung ương, chi bộ
Đảng chỉ đạo phong trào vùng núi
biên giới Việt - Trung được thành
lập gồm các đồng chí Hoàng Đình
Giong, Hoàng Văn Thụ, Lương
Văn Tri, Hoàng Hồng Việt... do
đồng chí Hoàng Đình Giong làm Bí
thư. Đồng chí Hoàng Văn Thụ
được phân công phụ trách cùng
đồng chí Lương Văn Tri chỉ đạo xây
dựng, phát triển phong trào cách
mạng tỉnh Lạng Sơn. Nhiều tổ chức
quần chúng cách mạng được
nhanh chóng gây dựng và phát
triển ở khu vực Khưa Đa, Ma Mèo,
Tân Yên, Thuỵ Hùng trong những
năm 1932, 1933, tạo nòng cốt quan
trọng cho việc mở rộng phong trào
cách mạng ra nhiều nơi khác trong
tỉnh. 

Đến giữa năm 1933, chi bộ
Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh
Lạng Sơn được thành lập tại xã
Thuỵ Hùng, châu Văn Uyên do
đồng chí Hoàng Văn Thụ làm Bí
thư. 

Ngày 25/9/1936, chi bộ Đảng
Cộng sản ở Vũ Lăng (Bắc Sơn)
được thành lập. Ngày 11/4/1938, chi
bộ Đảng cộng sản ở Phi Mỹ (nay là
Tri Phương, Tràng Định) được
thành lập.

Ngày 27/9/1940, cuộc khởi
nghĩa Bắc Sơn bùng nổ, báo hiệu
thời kỳ đấu tranh mới của nhân dân
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng - thời
kỳ khởi nghĩa vũ trang giành chính
quyền. 

Thực hiện nghị quyết Hội nghị
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ
8 (tháng 5/1941), tỉnh Lạng Sơn đã
tích cực, khẩn trương chuẩn bị mọi
lực lượng và điều kiện để tiến hành
khởi nghĩa giành chính quyền
trong toàn tỉnh.

Từ cuối năm 1942 đến đầu năm
1944, phong trào Việt Minh phát
triển ở Bắc Sơn, Tràng Định, Thoát
Lãng, Văn Uyên, Bình Gia. Các lớp
huấn luyện tập trung của tỉnh lần
lượt được tổ chức ở Khuổi Nghiều,
Tà Lừa, Nà Chát, Khuổi Nhừ
(Tràng Định), thu hút hàng trăm
người tham gia. Đầu năm 1945, ảnh
hưởng của phong trào Việt Minh
đã lan tới các địa phương trong tỉnh
như: Điềm He, Bằng Mạc, Ôn
Châu, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình

Lập.
Được sự chỉ đạo của Tổng bộ

Việt Minh, liên tỉnh uỷ Cao Bắc
Lạng và sự vận động, tổ chức tích
cực của cứu quốc quân từ căn cứ
địa Bắc Sơn - Võ Nhai, từ cuối năm
1944 đến đầu năm 1945, các đội vũ
trang tuyên truyền chiến đấu lần
lượt được thành lập ở nhiều địa
phương trong tỉnh. Các khu căn cứ
du kích cũng được thành lập ở Hội
Hoan (Thoát Lãng), Chí Minh
(Tràng Định), Văn Mịch (Bình
Gia).

Ngày 16 đến ngày 17/4/1945,
Đảng bộ Bắc Sơn chỉ đạo các đội vũ
trang tổ chức tiêu diệt các đồn bốt
của địch, làm hậu thuẫn vững chắc
cho đông đảo quần chúng Nhân
dân lần lượt giải phóng các xã: Vũ
Lễ, Vũ Lăng, Hưng Vũ, Bắc Sơn,
Chiêu Vũ. Trên đà thắng lợi, ngày
18/4, lực lượng vũ trang và quần
chúng cách mạng tiến vào giải
phóng châu lỵ, giải tán chính quyền
địch, tổ chức mít tinh mừng thắng
lợi.

Ngày 19/4/1945, trung đội vũ
trang tuyên truyền châu Bình Gia
do đồng chí Hà Tân Cương chỉ huy
phối hợp cùng đội vũ trang giải
phóng do đồng chí Quốc Vinh chỉ
huy từ Bắc Sơn sang, tiến công vào
đồn Bình Gia và nhanh chóng làm
chủ châu lỵ.

Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng
5/1945, quân cách mạng đã hoàn
toàn làm chủ các thôn xã ở Thoát
Lãng (trừ thị trấn Na Sầm, quân
Nhật vẫn còn chiếm đóng).

Ngày 2/5/1945, phối hợp với
quần chúng cách mạng, các đội vũ
trang chiến đấu đã tấn công đồn Pò
Mã (xã Quốc Khánh), tiêu diệt
quân địch, giải phóng xã Quốc
Khánh, thành lập chính quyền cách
mạng. Đến đầu tháng 6, hầu hết các
xã ở Tràng Định đã thành lập được
chính quyền cách mạng.

Đêm 20, rạng sáng ngày
21/6/1945, các đội vũ trang tuyên
truyền từ Bình Gia, Bắc Sơn tiến về
châu Bằng Mạc, phối hợp cùng với
sự nổi dậy của quần chúng, tấn
công đồn Vạn Linh, làm chủ châu
lỵ.

Ngày 3/7/1945, một đội vũ
trang chiến đấu do đồng chí Hoàng
Văn Kiểu trực tiếp chỉ huy từ Thoát
Lãng sang phối hợp với sự nổi dậy
của quần chúng cách mạng trong
huyện, tiến công đánh chiếm đồn
Điềm He, làm chủ châu lỵ.

Ngày 19/8/1945, tại Đồng Mỏ
(Ôn Châu), dưới sự chỉ đạo của Ban
Việt Minh châu, được sự tăng
cường của lực lượng vũ trang chủ
lực của tỉnh, quần chúng cách
mạng đã nhất tề nổi dậy, tiến công
quân Nhật, làm chủ châu lỵ. Cùng
ngày, tại Hữu Lũng, lực lượng vũ
trang và quần chúng cách mạng nổi
dậy làm chủ phố Mẹt (châu lỵ Hữu
Lũng).

Ngày 21/8/1945, tại Thất Khê
(Tràng Định), dưới sự chỉ đạo của
Đảng bộ, lực lượng vũ trang và
quần chúng cách mạng đã nổi dậy
tiến công, bao vây tước vũ khí quân
Nhật, làm chủ phố Thất Khê, giải
phóng hoàn toàn Tràng Định.

Ngày 22/8/1945, lực lượng vũ
trang và quần chúng cách mạng ở
Thoát Lãng đã làm chủ Na Sầm,
giải phóng hoàn toàn Thoát Lãng.

Rạng sáng 25/8/1945, lực lượng
vũ trang cách mạng và quần chúng
ở các vùng lân cận bằng nhiều
hướng đã tiến vào thị xã Lạng Sơn,
nhanh chóng chiếm các căn cứ
đóng quân của địch, bao vây dinh
tỉnh trưởng, buộc Linh Quang
Vọng phải đầu hàng, giải phóng thị
xã Lạng Sơn. Cùng ngày, dưới sự
phát động trực tiếp của Ban Việt
Minh Cao Lộc, phối hợp với sự tiến
công của lực lượng vũ trang của
tỉnh, quần chúng cách mạng ở Cao
Lộc đã đồng loạt nổi dậy giành
chính quyền.

Ngày 28/8/1945, lực lượng vũ
trang của tỉnh đã tiến về Lộc Bình
cùng nhân địa phương giải phóng
châu lỵ, thiết lập chính quyền cách
mạng.

Tại Đình Lập, ngày 18/11/1945,
chính quyền cách mạng từ huyện
xuống các xã được thành lập. Đây
là sự kiện ghi nhận thắng lợi toàn
diện của Cách mạng tháng Tám tại
tỉnh Lạng Sơn.

* Năm đầu tiên sau cách mạng
tháng Tám 1945

Sau Cách mạng tháng Tám,
Lạng Sơn là một trong những tỉnh
đầu tiên của nước ta bị quân Tưởng
và bè lũ tay sai đặt chân tới sớm
nhất hòng triển khai mưu đồ tiêu
diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh,
giúp bọn phản động đánh đổ chính
quyền Nhân dân, lập nguỵ quyền
tay sai của chúng. 

Song song với việc ngăn chặn và
đập tan âm mưu của quân Tưởng
và bè lũ tay sai, ngày 06/01/1946,
Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân lâm thời
tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cho hàng
vạn đồng bào các dân tộc trong tỉnh
đi bầu cử đại biểu Quốc hội, thực
hiện thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử
Quốc hội khoá đầu tiên của nước
Việt Nam. 

Thành quả xây dựng, củng cố
chính quyền nhân dân đã tạo động
lực mạnh mẽ cho tỉnh Lạng Sơn
sớm bước vào cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược, mở
màn bằng cuộc chiến đấu anh dũng
của quân và dân ta chống lại cuộc
tấn công gây hấn của thực dân Pháp
ở thị xã Lạng Sơn ngày 25/11/1946.
Lạng Sơn trong thời kỳ kháng
chiến chống thực dân Pháp
(1946 – 1954)

Hòa cùng khí thế kháng chiến
của cả dân tộc, quân và dân Lạng
Sơn anh dũng bước vào trận chiến
đấu chống quân thù xâm lược với
tất cả quyết tâm sắt đá: “Thà hy sinh
tất cả, chứ nhất định không chịu
mất nước, nhất định không chịu
làm nô lệ”.

Giữa năm 1947, toàn tỉnh hình
thành hai vùng chiến lược theo
hình thái các khu căn cứ liên hoàn
với nhau từ Bình Gia, Bắc Sơn,
Bằng Mặc, Điềm He cho đến Cao
Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. Nổi lên là
khu căn cứ du kích Ba Sơn (Cao
Lộc), Chi Lăng (Lộc Bình) và Nà
Thuộc (Đình Lập).

Tháng 10/1947, quân và dân ta
tiến công địch tại các điểm Đèo
Khách, Bản Nằm, Lũng Vài.

Bước sang năm 1948, địch thay
đổi chiến lược, ta vẫn liên tiếp giành
nhiều chiến công ở Bó Củng, Bản
Bẻ, Nà Cáy, Lũng Phầy, Bản Trang,
Đồng Đăng và một số địa bàn
thuộc Đình Lập, Lộc Bình, Cao
Lộc, Văn Uyên, Thoát Lãng, Tràng
Định và vùng quanh các khu căn cứ
du kích Ba Sơn, Chi Lăng, Nà
Thuộc mở đầu thời kỳ thi đua giết
giặc lập công.

Năm 1949, từ khu du kích Ba
Sơn, bộ đội ta liên tiếp tập kích, cắt
đứt đường giao thông huyết mạch
của địch và tiến công giải phóng
hoàn toàn hai xã Cao Lâu, Xuất Lễ.
Tại khu du kích Chi Lăng, khu du
kích Nà Thuộc, quân và dân địa
phương đã đẩy lùi hàng chục đợt
tiến công càn quét, tiêu diệt nhiều
sinh lực địch, khống chế sự tiếp viện
của chúng từ Tiên Yên qua Đình
Lập, Lộc Bình.

Tháng 2/1950, hoạt động của
các đại đội địa phương và bộ đội
chủ lực đã gây cho địch nhiều thiệt
hại. Tháng 4/1950, du kích huyện
Cao Lộc cùng với Đại đội 815 bao
vây đồn Bản Sâm, quân giặc bỏ đồn
tháo chạy về thị xã, ta truy kích tiêu
diệt nhiều tên. Trên trục đường 1,
quân và dân các huyện Hữu Lũng,
Ôn Châu tăng cường quấy rối các
đồn bốt, phá hủy các đầu máy xe
lửa, toa xe và hàng chục km đường
sắt gây cho địch nhiều khó khăn.  

Ngày 16/9/1950, Chiến dịch
biên giới bắt đầu, quân ta nổ súng
tấn công tiêu diệt đồn Đông Khê,
mở màn giành thắng lợi cho chiến
dịch. Ta liên tiếp chủ động tiến công
tiêu diệt địch trên toàn bộ tuyến
đường số 4. 

Ngày 3 đến ngày 8/10/1950, hai
binh đoàn chủ lực của Pháp bị đánh
tan, cánh quân cứu viện từ Hà Nội
lên cũng bị ta tiêu diệt. Ngày
10/10/1950, địch rút khỏi Thất Khê;
ngày 13/10/1950, địch rút khỏi Na
Sầm, Đồng Đăng; ngày 17/10/1950,
địch rút khỏi thị xã Lạng Sơn, Cao
Lộc, các huyện, thị xã lần lượt được
giải phóng. Đêm 30, rạng
31/10/1950, quân ta tiến vào tiếp
quản Đình Lập. Lạng Sơn hoàn
toàn giải phóng và trở thành hậu
phương vững chắc của cuộc kháng
chiến thần thánh của dân tộc ta
chống thực dân Pháp xâm lược.

Hiểu rõ nhiệm vụ của tỉnh hậu
phương phục vụ tiền tuyến, hướng
tới chiến dịch Điện Biên Phủ, Nhân
dân Lạng Sơn đã thi hành triệt để
Sắc lệnh thuế nông nghiệp, kịp thời
ủng hộ lương thực cho Nhà nước.
Lực lượng vũ trang được tăng
cường củng cố. Công tác tuyển
quân được đẩy mạnh. Khi chiến
dịch Điện Biên Phủ bắt đầu, rất
nhiều chiến sĩ của quê hương Xứ
Lạng đã có mặt khắp mặt trận nóng
bỏng, anh dũng chiến đấu lập nhiều
chiến công xuất sắc, góp phần
xương máu của mình vào thắng lợi
chung của toàn quân và toàn dân ta
trong chiến dịch lịch sử Điện Biên
Phủ toàn thắng (7/5/1954).

(Còn nữa)

Phần 2: Từ sự kiện thành lập tỉnh đến 
các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp

Tiếp theo trang 1
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Huyện Chi Lăng có 20 xã,
thị trấn, trong đó có 7 xã
vùng 3, 7 xã vùng 2 có

thôn đặc biệt khó khăn. Toàn
huyện có 11 dân tộc cùng sinh
sống, số hộ DTTS nghèo chiếm
94,67% số hộ nghèo toàn huyện.
Do vậy, việc triển khai chương
trình cho vay phát triển kinh tế -
xã hội vùng DTTS và miền núi
theo Quyết định 2085 có ý nghĩa
quan trọng, giúp hộ nghèo là
người DTTS trên địa bàn huyện
có điều kiện tiếp cận với nguồn
vốn ưu đãi để phát triển sản xuất,
vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình ông Hoàng Văn
Chiến, thôn Trung Tâm, xã Vân
An là một trong những hộ nghèo
được vay vốn ưu đãi của chương
trình để mở rộng mô hình kinh
tế. Ông Chiến chia sẻ: “Gia đình
tôi thuộc diện hộ DTTS nghèo,
tháng 6/2020, tôi được vay 50
triệu đồng từ chương trình cho
vay theo Quyết định 2085 để
trồng và chăm sóc rừng. Nhờ
nguồn vốn đó, gia đình tôi mua
phân bón chăm sóc hơn 1 ha rừng
thông và sở đang cho khai thác, đã
cho thu nhập trên 60 triệu
đồng/năm, còn một phần vốn tôi
trồng bổ sung được 1 ha cây
thông. Với lãi suất ưu đãi và thời

hạn vay 10 năm nên gia đình tôi
yên tâm sản xuất để vươn lên
thoát nghèo”.

Chương trình cho vay hộ
DTTS theo Quyết định 2085
được triển khai tại huyện Chi
Lăng từ năm 2019, mức vay tối đa
là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất bằng
50% lãi suất cho vay hộ nghèo
(3,3%/năm). Ông Nguyễn Minh
anh, Giám đốc NHCSXH
huyện Chi Lăng cho biết: Từ
chính sách ưu đãi như vậy, nguồn
vốn chương trình được ví như
“cần câu” tạo sinh kế giúp các hộ
nghèo khắc phục khó khăn, từng
bước cải thiện và nâng cao chất
lượng cuộc sống. Để thực hiện có
hiệu quả chương trình, phòng
giao dịch huyện đã phối hợp với
các ngành, UBND các xã, thị trấn,
các tổ chức hội nhận ủy thác
tuyên truyền, đưa chính sách vốn
đến người dân. Hằng năm, căn cứ
danh sách các hộ đủ điều kiện vay
vốn được bình xét từ cơ sở và chỉ
tiêu được giao, đơn vị tiến hành
giải ngân nhanh chóng, kịp thời
tại các buổi giao dịch xã và định
hướng, giúp đỡ người dân sử
dụng vốn đúng mục đích.

Nhờ nỗ lực tuyên truyền, giải
ngân, đến nay, NHCSXH huyện
cho vay với dư nợ chương trình

đạt trên 9,5 tỷ đồng, hoàn thành
100% kế hoạch được giao đối với
chương trình này. So với các
huyện khác trong toàn tỉnh, Chi
Lăng là đơn vị giải ngân cho vay
nhanh, đúng kế hoạch và sử dụng
vốn có hiệu quả. Hiện nay, toàn
huyện có 171 hộ DTTS nghèo
đang vay vốn chương trình, các
hộ sử dụng vốn vào  mục đích
như: tạo đất sản xuất 8 hộ, số tiền
340 triệu đồng; chuyển đổi nghề
38 hộ, số tiền trên 1,8 tỷ đồng; 125
hộ sản xuất kinh doanh với số tiền
trên 7 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Văn Tin, Chủ
tịch UBND xã Hữu Kiên cho biết:
Hữu Kiên là xã vùng 3 của huyện,
thời gian qua, nhờ chương trình
cho vay hộ DTTS, trên địa bàn xã
đã có 45 hộ nghèo được vay vốn
với tổng dư nợ trên 2,4 tỷ đồng.
Các hộ sử dụng vốn vay chủ yếu
để chăn nuôi ngựa bạch sinh sản,
từ đó, tạo động lực giúp họ vươn
lên thoát nghèo, góp phần thiết
thực trong thực hiện công tác
giảm nghèo của xã.

Hiệu quả của nguồn vốn đã
giúp người dân xây dựng các mô
hình chăn nuôi, trồng trọt. Trong
đó, nhiều hộ vay vốn để mở rộng
quy mô sản xuất của gia đình, đã
có nguồn thu nhập ổn định. Đến

nay, các hộ vay vốn đã đầu tư
trồng được trên 300 ha rừng
thông, keo, bạch đàn; trồng cây ăn
quả như na, táo, cam được trên
3.000 cây; chăn nuôi gia súc như
trâu, bò, ngựa được gần 200 con.

Ông Nguyễn Minh anh,
Giám đốc NHCSXH huyện Chi
Lăng cho biết thêm: Đây là
chương trình có tính nhân văn
sâu sắc, góp phần giảm nghèo bền
vững. Nhờ đó, góp phần giảm tỷ
lệ hộ nghèo của huyện từ 13,71%
(năm 2018) xuống còn 9,77%
(năm 2019). ời gian tới, đơn vị
sẽ tăng cường phối hợp với các tổ
chức hội, các tổ tiết kiệm và vay
vốn kiểm tra, đôn đốc và giúp đỡ
các hộ vay tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong sử dụng vốn, để
nguồn vốn phát huy hiệu quả.

KIM HUYÊN 

Gia đình ông Hoàng Văn Chiến, thôn
Trung Tâm, xã Vân An sử dụng nguồn
vốn vay ưu đãi để trồng rừng

Những năm qua, huyện Chi Lăng đã thực hiện tốt các chương trình vốn ưu đãi đối với hộ đồng bào
dân tộc thiểu số (DTTS). Tiêu biểu là chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và
miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách
cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2020 được triển
khai qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). 

CHo vAy THeo QUyếT đỊNH 2085:

Tạo sinh kế cho hộ dân tộc thiểu số nghèo ở Chi Lăng

Thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững, giai

đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã
quyết định thành lập Ban Chỉ
đạo (BCĐ) thực hiện chương
trình. Ông Nguyễn Quang Tuấn,
Giám đốc Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho
biết: Với vai trò là cơ quan
thường trực, thời gian qua, toàn
ngành đã làm tốt công tác tham
mưu với BCĐ các cấp trong việc
ban hành văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn triển khai chương
trình, kế hoạch giảm nghèo. Các
đơn vị trực thuộc quan tâm làm
tốt công tác đào tạo nghề, góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
cơ cấu lao động. Theo số liệu
thống kê, từ năm 2016 đến nay,
toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo
nghề cho trên 55.000 lao động,
nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo
lên 52,5% năm 2019 (tăng 10,3%
so với năm 2015). 

Mặt khác, các hộ nghèo được
hỗ trợ, tạo điều kiện để tiếp cận
các nguồn vốn vay ưu đãi để
phát triển kinh tế. Từ năm 2016
đến nay, toàn tỉnh có hơn
101.000 hộ nghèo và các đối

tượng chính sách được vay vốn
ưu đãi, với số tiền trên 2.888 tỷ
đồng; 5.040 hộ nghèo được hỗ
trợ phát triển sản xuất đa dạng
sinh kế, với số tiền hơn 32 tỷ
đồng. 

Chị Hoàng ị Hiển, xã Bình
Trung, huyện Cao Lộc cho biết:
Năm 2017, được tham gia lớp
tập huấn chăn nuôi lợn an toàn
sinh học, tôi đã áp dụng kỹ thuật
và vay vốn ưu đãi của Ngân hàng
Chính sách xã hội huyện 30 triệu
đồng để mở rộng chăn nuôi.
Nhờ đó, đến năm 2018, gia đình
tôi đã có thu nhập gần 100 triệu
đồng từ chăn nuôi, không chỉ
thoát nghèo, mà gia đình còn có
vốn tích lũy để mở rộng sản xuất.

Song song với chính sách hỗ
trợ, các chương trình an sinh xã
hội vì người nghèo ngày càng
được lan tỏa, nhận được sự
hưởng ứng của các tầng lớp
Nhân dân, các doanh nghiệp,
nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. 

Đến thăm ngôi nhà được hỗ
trợ xây mới của bà Vi ị Tâm,
thôn Khe Bó, xã Cường Lợi,
huyện Đình Lập, chúng tôi cảm
nhận được niềm vui gia chủ. Chị
Tâm bị tật từ bé, hiện tại sống

một mình, trước đây ở trong
ngôi nhà tạm, lụp xụp, chưa có
điều kiện sửa sang. Trước hoàn
cảnh đó, thông qua kênh của Ủy
ban MTTQ tỉnh, Bệnh viện Phụ
sản Hà Nội đã hỗ trợ 65 triệu
đồng để chị xây nhà. Quá trình
thi công, bà con Nhân dân trong
thôn  giúp đỡ ngày công xây
dựng, vận chuyển vật liệu.

Được biết, chị Tâm là 1 trong
số hơn 9.300 gia đình được Ban
vận động Quỹ “Vì người nghèo”
các cấp hỗ trợ sửa chữa và xây
dựng nhà mới từ năm 2000 đến
nay, tổng trị giá trên 71,6 tỷ
đồng. Ngoài hỗ trợ nhà ở, 20
năm qua, từ nguồn quỹ đã hỗ trợ
xây dựng 4 nhà bán trú cho các
điểm trường khu vực khó khăn.

Ông Nông Lương Chấn, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho
biết: Những năm qua, việc tuyên
truyền, vận động ủng hộ Quỹ
"Vì người nghèo" trên địa bàn
tỉnh đã nhận được sự quan tâm
lãnh đạo của các cấp ủy đảng,
chính quyền, MTTQ các cấp.
Đặc biệt, áng cao điểm “Vì
người nghèo” hằng năm (tháng
10) do Ban vận động Quỹ “Vì
người nghèo” tỉnh phát động là

hoạt động có ý nghĩa, nhận được
sự hưởng ứng tích cực của các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp và
các tầng lớp Nhân dân. Từ khi
phát động (ngày 12/10/2020)
đến ngày 23/10/2020, quỹ đã
nhận được sự ủng hộ của nhiều
tập thể, cá nhân, với số tiền hơn
316 triệu đồng.  

Cùng với đó, các tổ chức
thành viên của MTTQ đã triển
khai các hoạt động hướng về
đoàn viên, hội viên nghèo như:
Hội Nông dân với phong trào thi
đua sản xuất, kinh doanh giỏi,
đoàn kết giúp nhau làm giàu và
giảm nghèo bền vững; Hội Liên
hiệp Phụ nữ với phong trào giúp
nhau giảm nghèo có địa chỉ...
Với nỗ lực của các cấp, ngành và
sự chung tay góp sức của cộng
đồng, đời sống Nhân dân nói
chung, của người nghèo, cận
nghèo nói riêng đã được cải
thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo năm
2019 giảm còn 10,89%, dự kiến
năm 2020 còn hơn 7%, giảm
18,06% so với năm 2015.

ời gian tới, các cấp, ngành
liên quan tiếp tục rà soát, thẩm
định, thống kê số lượng người
nghèo, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn, huy động mọi
nguồn lực chăm lo giúp đỡ;
tuyên truyền Nhân dân không
trông chờ, ý lại, thực hiện tốt
mục tiêu giảm nghèo bền vững,
góp phần phát triển kinh tế - xã
hội tại địa phươngn

đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững
HOÀng HuẤn – MInH ngỌC

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng,
những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ,
thiết thực các biện pháp giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống
Nhân dân. 

Trên 200 học viên
được tập huấn trồng
và chăm sóc cây quế
Từ ngày 26 đến ngày

31/10/2020, Sở Công thương tổ
chức 3 lớp tập huấn về trồng quế
cho các hộ dân huyện Tràng Định
tham gia dự án mô hình thí điểm
tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật
tư nông nghiệp đối với cây quế và
rau, củ đặc sản trên địa bàn tỉnh.

Tại các lớp tập huấn, hơn 200
học viên là các hộ nông dân trồng
quế trên địa bàn xã Cao Minh và xã
Tân Tiến được phổ biến nội dung
về quy trình trồng, chăm sóc và
khai thác quế theo tiêu chuẩn.
Qua đó nhằm giúp các hộ nông
dân tham gia dự án có kiến thức
về quy trình trồng, chăm sóc và
khai thác quế, từ đó thực hiện dự
án có hiệu quả.

CẨM HÀ

TrưỜNG CAo đẳNG Sư PHẠm
LẠNG SƠN:
Tổ chức phát động
ủng hộ đồng bào
miền Trung

Bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức, kỹ năng 
nghiệp vụ chuyên
ngành theo vị trí 
việc làm
Ngày 29/10/2020, UBND huyện

Chi Lăng phối hợp với Sở Tài
nguyên - Môi trường tổ chức lớp
bồi dưỡng, cập nhập kiến thức, kỹ
thuật nghiệp vụ chuyên ngành
theo vị trí việc làm cho gần 50 cán
bộ công chức, viên chức Phòng Tài
nguyên - Môi trường, Trung tâm
Phát triển quỹ đất, Văn phòng
Đăng kí đất đai và cán bộ địa chính
20 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, học viên được
truyền đạt một số nội dung chính
như: bồi dưỡng cập nhật kiến thức
về khoáng sản và tài nguyên nước,
đất đai; bồi dưỡng nâng cao nhận
thức năng lực cho cán bộ công
chức, viên chức trong công tác bảo
vệ môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

Việc tổ chức bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ
chuyên ngành theo vị trí việc làm
nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả
công tác của cán bộ, công chức,
viên chức, hoàn thành tốt nhiệm
vụ được phân công. 

THANH HÀ

Chi Lăng

Ngày 29/10/2020, Trường Cao
đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ

chức lễ phát động cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh, sinh
viên (HSSV) tham gia ủng hộ
đồng bào miền Trung.

Lễ phát động đã nhận được
sự hưởng ứng tích cực của Ban
Giám hiệu, cán bộ, giáo viên,
HSSV toàn trường. Qua lễ phát
động đã có 600 cán bộ, giáo viên,
HSSV tham gia ủng hộ được hơn
20 triệu đồng. Số tiền huy động
được sẽ được dùng để hỗ trợ
đồng bào các tỉnh miền Trung
khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm
phục hồi sản xuất và ổn định đời
sống.

Đây là việc làm ý nghĩa, phát
huy truyền thống “tương thân
tương ái”, của cán bộ, nhà giáo và
HSSV Trường Cao đẳng Sư phạm
Lạng Sơn cùng Nhân dân cả nước
góp sức hỗ trợ đồng bào miền
Trung vượt qua thiên tai, bão lũ.

THẢO NgUYÊN
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Cây tre Bát độ được nông
dân trên địa bàn huyện
Hữu Lũng trồng từ

những năm 2000. Tính đến năm
2018, toàn huyện có 186 ha tre
Bát độ, sản lượng trên 1.100 tấn
măng. Giá bán bình quân từ
7.000 đến 10.000 đồng/kg măng
tươi, mỗi năm, măng Bát độ
mang về cho nông dân nguồn
thu nhập hơn 7 tỷ đồng. Từ năm
thứ 3 cây tre Bát độ cho thu nhập
ổn định từ 200 đến 300 triệu
đồng/ha/năm, những năm sau
thu nhập sẽ tăng dần vì đây là
giai đoạn măng phát triển mạnh. 

Trên địa bàn huyện Hữu
Lũng măng Bát độ được trồng
dọc 2 bên bờ sông Trung, sông
Thương. Ngoài để ăn tươi, măng
Bát độ còn có thể chế biến thành
đồ hộp, đóng túi, làm măng chua,
sấy khô dạng lát, sợi… để tăng
thời gian bảo quản và chủ động
nguồn cung cho thị trường. 

ấy được giá trị kinh tế lâu
dài mà cây trồng này mang lại,
Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện Hữu
Lũng đã triển khai dự án “Xây
dựng nhãn hiệu tập thể cho sản
phẩm măng Bát độ của huyện
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”. Dự án
được triển khai từ tháng 8/2017
đến 1/2019 với mục tiêu hình
thành vùng sản xuất hàng hóa
tập trung, tạo sự liên kết giữa
doanh nghiệp với nông dân
trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm. Cao hơn là tạo ra khối
lượng sản phẩm hàng hóa lớn có
chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu
thị trường trong nước và xuất
khẩu. Đây cũng là yêu cầu khách
quan trong điều kiện tái cơ cấu
sản xuất nông nghiệp. 

Ông Vũ Đình ứ, Trưởng

Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện Hữu
Lũng, chủ nhiệm dự án cho biết:
Triển khai dự án, phòng đã điều
tra, khảo sát, thu thập thông tin
về sản phẩm măng Bát độ và
vùng bảo hộ để làm cơ sở xây
dựng hồ sơ đăng ký xác lập
quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời
xây dựng hệ thống công cụ quản
lý nhãn hiệu tập thể, hệ thống
nhận diện sản phẩm, quy chế sử
dụng tem, nhãn… Ngày
17/1/2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã
cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu
tập thể cho sản phẩm măng Bát
độ của huyện Hữu Lũng. áng
5/2020, dự án “Xây dựng nhãn
hiệu tập thể cho sản phẩm măng
Bát độ của huyện Hữu Lũng, tỉnh
Lạng Sơn” được Sở Khoa học và
Công nghệ nghiệm thu.

Song song với xây dựng hồ sơ

đăng ký quyền sở hữu trí tuệ,
Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện Hữu
Lũng đã chủ động tuyên truyền,
định hướng nông dân mở rộng
diện tích trên cơ sở quy hoạch
vùng chuyên canh mà dự án đã
đề ra. Cùng với đó, xây dựng tài
liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn
kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu
hoạch, sơ chế măng cho nông
dân trên địa bàn huyện. Cùng đó,
tranh thủ các nguồn vốn, phòng
đã cấp trên 27.000 cây giống, trên
20 tấn phân bón cho 1.600 hộ
dân tại 12 xã trong diện quy
hoạch vùng trồng tre Bát độ. 

Xác định xây dựng chuỗi liên
kết giữa nông dân với doanh
nghiệp tiêu thụ là tiền đề để nông
dân yên tâm đầu tư cho cây trồng
này, Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện chủ động

phối hợp với Công ty Cổ phần
chế biến thực phẩm xuất khẩu
G.O.C Bắc Giang ký hợp đồng
bao tiêu sản phẩm măng sơ chế
cho nông dân trên địa bàn huyện
làm thực phẩm đóng hộp. eo
đó, huyện Hữu Lũng đầu tư trên
2 tỷ đồng xây dựng cơ sở sơ chế
măng tre tại xã Quyết ắng.
Hiện nay, cơ sở  sơ chế trên 500
kg măng tươi mỗi ngày. 

Sau khi nhãn hiệu tập thể
“Măng Bát độ Hữu Lũng” được
công nhận, nông dân trên địa
bàn không chỉ yên tâm sản xuất
mà còn chủ động mở rộng diện
tích. Đến nay, tổng diện tích tre
Bát độ trên địa bàn huyện Hữu
Lũng đạt 179 ha. Những năm
gần đây, măng tre Bát độ đã trở
thành cây trồng giúp nông dân
tăng thêm thu nhập, từng bước
làm giàun

xây dựng nHãn Hiệu tập tHể cHo măng bát độ Hữu Lũng:

Tiền đề cho sản xuất hàng hóa
Để măng tre Bát độ phát triển lâu dài, bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao
cho nông dân, thời gian qua, huyện Hữu Lũng đã chú trọng hướng dẫn
nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu tập thể, hình
thành chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Công nhân Hợp tác xã Quyết Thắng sơ chế măng bát độ

Sau mùa mưa bão, lũ lụt, như
thường lệ sẽ phát sinh nhiều
yếu tố nguy cơ gây nhiều
bệnh, đặc biệt người dân sống
trong vùng ngập lụt rất dễ mắc
các bệnh ngoài da.

Nguyên nhân do thời tiết ẩm
ướt, môi trường sống thường
xuyên bị ngập úng tạo điều

kiện cho các loài kí sinh trùng, vi
khuẩn có cơ hội sinh sôi và hoạt
động mạnh. Khi bị xâm nhập làn da
rất dễ bị tổn thương, viêm nhiễm
dẫn tới các bệnh da liễu.

Tình trạng ngập úng trong
những đợt lũ, nguồn nước này
thường chứa mầm bệnh và các hóa
chất gây hại cho cơ thể.

Một số bệnh da liễu thường gặp
sau mùa mưa lũ

1.Bệnh da nhiễm trùng
Nhiễm trùng da do vi khuẩn và

nấm là bệnh da thường gặp nhất
sau đợt lũ. Nguy cơ nhiễm trùng
tăng lên sau các chấn thương da và
ở những người mắc bệnh mãn tính
như: tiểu đường, suy tĩnh mạch mãn

tính và suy giảm miễn dịch. Tụ cầu
và liên cầu vẫn là nguyên nhân phổ
biến nhất của nhiễm trùng da sau
mỗi trận lũ lụt. 

* Nhiễm nấm da
Sau mưa, ngập lụt, nguồn nước

bị ô nhiễm là điều kiện thuận lợi để
vi nấm phát triển. Vị trí thường
nhiễm nấm là nấm kẽ ngón chân,
nấm bẹn, nấm thân mình…

* Nhiễm trùng da do vi khuẩn
Biểu hiện của nhiễm trùng da là

da sưng nóng, đỏ, đau, chảy nước,
có thể có mủ, loét da. Vết thương có
thể đóng mài vàng hoặc nâu, viêm
xung quanh.

Điều kiện vệ sinh kém, lao động
dọn dẹp sau lũ dễ bị tổn thương da
tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công.

Tổn thương nhọt sưng nóng đỏ
đau, có ngòi mủ trắng.

* Bệnh ghẻ
Bệnh da gây ra bởi ký sinh trùng

Sarcoptes scabiei (còn gọi là cái
ghẻ). Bệnh ghẻ biểu hiện trên da với
các nốt đỏ, mụn nước ở các vùng
nếp kẽ như: lòng bàn tay, kẽ tay,
nách, bụng, vùng sinh dục, …và
ngứa rất nhiều về đêm, bệnh ghẻ có
tính lây nhiễm cao nên nhiều người
trong cùng gia đình có thể bị bệnh. 

Tổn thương sẩn đỏ, mụn nước
vùng mu tay và kẽ tay rất hay gặp
trong bệnh ghẻ.

2. Viêm da tiếp xúc
Nước lũ thường chứa các hóa

chất từ   các ngành công nghiệp hoặc
hộ gia đình bao gồm thuốc trừ sâu,
các kim loại nặng, chất tẩy rửa. Viêm
da tiếp xúc xảy ra khi da tiếp xúc với
các chất có trong nước lũ, thường
gặp ở các vùng da tiếp xúc trực tiếp
với nước như chân, tay... với biểu
hiện là các dát đỏ, sưng nề, gây
ngứa và khó chịu nhiều cho người
bệnh. 

Tổn thương viêm da tiếp xúc
vùng bàn tay.

3. Chấn thương da và mô mềm
Nước lũ ngập cao khiến người

dân và lực lượng cứu hộ thường
xuyên phải lội nước, khó quan sát
được đường đi, điều này có thể ẩn
chứa những nguy cơ tiềm ẩn về
chấn thương do tiếp xúc với các vật
sắc nhọn (kim loại, thủy tinh,..), đá,
các mối nguy hiểm về điện (đường
dây điện rơi xuống). 

4. Các biểu hiện khác
Ngoài ra, căng thẳng tâm lý rất

thường gặp sau các đợt lũ lụt có thể
dẫn đến, làm trầm trọng thêm và

khởi phát các đợt bùng phát của các
bệnh da đã có từ trước như: viêm da
dị ứng, rụng tóc từng mảng và bệnh
vẩy nến

Phòng ngừa
Trong các bệnh da mùa mưa kể

trên, một số bệnh có thể tự khỏi nếu
được chăm sóc, vệ sinh tốt. Tuy
nhiên đa số các trường hợp cần
được điều trị với thuốc uống và
thuốc bôi phù hợp để khỏi bệnh
hoàn toàn cũng như phòng lây lan.

Theo khuyến cáo của Trung
tâm kiểm soát và phòng ngừa
dịch bệnh (CDC) cần:

- Vệ sinh môi trường sống, đảm
bảo cung cấp nguồn nước sạch

- Hạn chế tối đa việc tiếp xúc với
các nguồn nước bẩn, các nguồn
nước tù đọng lâu ngày.

- Mang các dụng cụ bảo hộ nếu
bạn phải đi vùng vùng nước ngập

- Tránh tiếp xúc với nước lũ nếu
bạn có vết thương hở.

- Rửa sạch vết thương bằng xà
phòng và nước sạch

- Làm sạch và băng kín vết
thương bằng băng chống thấm
nước để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

- Nếu vết thương bị mẩn đỏ,
sưng tấy hoặc chảy dịch, nên đến

khám tại cơ sở y tế gần nhất để được
điều trị bệnh.

Nhằm phòng tránh các dịch,
bệnh nguy hiểm sau mùa mưa lũ,
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế  khuyến
cáo người dân:

- Thực hiện ăn chín, uống chín,
bảo đảm an toàn thực phẩm,
thường xuyên rửa tay với xà phòng.

- Thực hiện thau rửa bể nước,
giếng nước, dụng cụ chứa nước và
dùng những hóa chất để khử trùng
nước sử dụng cho ăn uống và sinh
hoạt.

- Bảo đảm vệ sinh môi trường:
Thực hiện nguyên tắc nước rút đến
đâu làm vệ sinh môi trường đến đó,
tổ chức thu gom, xử lý, chôn xác
động vật. Sử dụng vôi bột hoặc các
hóa chất được Bộ Y tế khuyến cáo để
xử lý khi chôn cất. Phun hóa chất
diệt côn trùng truyền bệnh tại các
vùng có nguy cơ.

- Kịp thời phát hiện và dập tắt
bệnh dịch truyền nhiễm như: tiêu
chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô
hấp, nước ăn chân, cảm cúm, đặc
biệt cần đề phòng dịch tả, lỵ, thương
hàn…

Theo sUCKHOeDOIsONg.VN

Bệnh da thường gặp sau mùa lũ và khuyến cáo cần biết

THỤC QuYÊn

Tập huấn đối thoại
chính sách, pháp luật
về an toàn thực phẩm

Sáng 29/10/2020, Hội Liên
hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt

Nam phối hợp với Hội LHPN
tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn
đối thoại chính sách, pháp luật
về an toàn thực phẩm (ATTP)
cho trên 70 cán bộ, hội viên phụ
nữ; cán bộ y tế, văn hóa xã;
thành viên tham gia các tổ hợp
tác, hợp tác xã trên địa bàn
thành phố Lạng Sơn và huyện
Cao Lộc.

Tại hội nghị, đại biểu đã
được giới thiệu về trách nhiệm
của Hội LHPN Việt Nam trong
công tác đảm bảo ATTP; những
việc làm của phụ nữ để góp
phần đảm bảo ATTP; hướng
dẫn cơ sở hội cách thức chuẩn
bị, tổ chức cuộc đối thoại chính
sách, pháp luật về ATTP tại địa
bàn. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng
được nghe đại diện một số sở,
ngành của tỉnh truyền đạt một
số nội dung: công tác quản lý
Nhà nước về ATTP; phối hợp
tuyên truyền, vận động, hỗ trợ
xây dựng các mô hình sản xuất
nông sản thực phẩm an toàn,
giám sát ATTP… 

Trong chương trình, các đại
biểu đã tham quan các gian
hàng trưng bày, giới thiệu sản
phẩm nông sản, thực phẩm an
toàn của hội viên phụ nữ một
số huyện trên địa bàn tỉnh.

DƯơNg DUYÊN

Các đại biểu tham quan gian hàng
của huyện Cao Lộc 
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Sinh ra trong một gia đình
thuần nông, chị Hoàng Hồng
Nhung thấu hiểu nỗi vất vả của
những người nông dân khi sản xuất
ra nông sản nhưng tiêu thụ lại gặp
khó khăn, cùng với đó là nhu cầu
thay đổi để nâng cao đời sống gia
đình. Chị Nhung đã trăn trở tìm
hướng đi cho gia đình bằng việc
phát huy tiềm năng, lợi thế của địa
phương và truyền thống hơn 15
năm sản xuất, chế biến tinh bột
nghệ của gia đình để đầu tư, mở
rộng cơ sở sản xuất và phát triển
sản phẩm tinh bột nghệ Hồng
Nhung.

Chị Nhung cho biết: Nhận thấy
người dân trên địa bàn xã trồng cây
gừng, nghệ nhiều, tuy nhiên, đầu ra
không ổn định, giá cả bấp bênh.
Trong khi đó, thấy nhu cầu chữa
bệnh và nhu cầu làm đẹp từ sản
phẩm thiên nhiên tăng cao, sau khi
suy nghĩ, tìm tòi, năm 2016, tôi
quyết định đầu tư máy móc để sản
xuất các sản phẩm từ gừng, nghệ,
đặc biệt là tinh bột nghệ, mở rộng

thị trường tiêu thụ.
Theo đó, mỗi năm, cơ sở của chị

Nhung thu mua gần 1.000 tấn
gừng, nghệ của người dân. Sau khi
thu mua, cơ sở chế biến gừng, nghệ
lát sấy khô và sản xuất tinh bột
nghệ. Với quy trình sản xuất, chế
biến sạch, chất lượng sản phẩm tốt
và những lợi ích, công dụng tinh bột
nghệ mang lại cho sức khỏe, tinh

bột nghệ Hồng Nhung luôn giữ
được chữ tín trên thị trường và được
tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành
trong cả nước như Cao Bằng, Bắc
Giang, Hà Nội... Sản phẩm gừng,
nghệ lát sấy khô cũng được xuất
khẩu sang các nước Nhật Bản, Hà
Lan. Trung bình mỗi năm, cơ sở sản
xuất, tiêu thụ từ 2 đến 3 tấn tinh bột
nghệ; trên 90 tấn gừng, nghệ lát.

Đặc biệt, tháng 1/2020, sản phẩm
tinh bột nghệ hữu cơ Hồng Nhung
đã được cấp giấy chứng nhận OCOP
3 sao cấp tỉnh. 

Ngoài chế biến sản phẩm từ
gừng, nghệ, đầu năm 2020, cơ sở
của chị Nhung còn thu mua và chế
biến trà bí đao. Riêng vụ bí năm
2020, chị Nhung đã thu mua trên 30
tấn bí xanh của người dân trên địa
bàn xã để đưa ra thị trường. Nhờ đó,
nâng cao được giá trị sản phẩm
nông sản trên địa bàn huyện.

Từ sản xuất hiệu quả, doanh thu
của cơ sở đều tăng dần qua các
năm: năm 2017 đạt 600 triệu đồng;
năm 2018 đạt 800 triệu đồng; năm
2019 đạt 1 tỷ đồng. Bên cạnh phát
triển kinh tế gia đình, chị Nhung còn
sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm
sản xuất cho các chị em trên địa bàn
xã, tạo việc làm cho 8 - 10 lao động
có thu nhập ổn định từ 6 đến 8 triệu
đồng/người/tháng. Đồng thời tạo
mối liên kết, tiêu thụ nguồn sản
phẩm nông sản nguyên liệu lớn cho
hàng trăm hộ dân trong và ngoài
xã, giúp người nông dân yên tâm
sản xuất. 

Nói về định hướng trong thời
gian tới, chị Nhung cho biết: Cơ sở
tiếp tục tuyên truyền người dân mở
rộng diện tích một số loại nông sản
để tăng nguồn nguyên liệu, qua đó
mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng
nhu cầu thị trường. Đồng thời, tiếp
tục phát triển, giữ vững thương hiệu
sản phẩm OCOP tinh bột nghệ
Hồng Nhung trên thị trường.

Bà Linh Thị Ánh Nguyệt, Bí thư
Đảng ủy xã Quan Sơn cho biết: Chị
Nhung là phụ nữ năng động, sáng
tạo, đảm đang, tháo vát, tích cực
phát triển kinh tế gia đình, vươn lên
làm giàu, trở thành tấm gương điển
hình trong phong trào phát triển
kinh tế của xã để nhiều chị em trên
địa bàn xã học tập, làm theo. Chị là
một trong những gương điển hình
tiên tiến được nhận bằng khen của
UBND tỉnh tại Đại hội Thi đua yêu
nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V giai
đoạn 2020 - 2025. Mong rằng, trên
địa bàn xã sẽ có nhiều tấm gương
như chị Nhung để kinh tế - xã hội
của địa phương ngày càng phát
triển.

CẨM HÀ - HIỂU LAM

Chị Hoàng Hồng Nhung đóng hộp sản phẩm tinh bột nghệ

Sáng 29/10/2020, Bộ Y tế tổ
chức hội nghị trực tuyến

phổ biến, hướng dẫn sử dụng
phần mềm quản lý người nhập
cảnh trong công tác phòng
chống dịch Covid-19. Dự hội
nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng
Sơn có lãnh đạo Sở Y tế; lãnh
đạo một số sở, ngành liên
quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã
được phổ biến quy trình nhập
cảnh và giám sát, cách ly y tế
phòng chống dịch Covid-19
với người nhập cảnh vào Việt
Nam trên chuyến bay thương
mại quốc tế thường lệ; phổ

biến phần mềm tờ khai y tế
điện tử theo hướng đã được
cập nhật nâng cao nhằm đáp
ứng yêu cầu phòng chống dịch
trong tình hình hiện nay.

Từ đầu mùa dịch Covid-19
đến nay, cả nước đã ứng dụng
nhiều phần mềm nhằm kiểm
soát dịch bệnh trong cộng
đồng cũng như quản lý người
nhập cảnh vào Việt Nam qua
đường hàng không, đường
thuỷ, đường bộ, nhưng trên
nền tảng các ứng dụng bộc lộ
nhiều hạn chế. Vì vậy, sự ra đời
của phần mềm quản lý người
nhập cảnh trong công tác

phòng chống dịch Covid-19 sẽ
giúp các ngành chức năng, ban
chỉ đạo phòng chống dịch các
cấp theo dõi, quản lý được chu
trình 1 người từ lúc nhập cảnh
vào Việt Nam đến khi kết thúc
quá trình thực hiện cách ly
phòng dịch.

Sau hội nghị,  Bộ Y tế sẽ
tiếp thu, bổ sung các ý kiến đề
xuất của các địa phương, các
bộ, ngành để hoàn thiện phần
mềm và trình Ban Chỉ đạo
quốc gia trước khi đưa vào
ứng dụng triển khai trong cả
nước.

THANH HUYỀN

Phổ biến, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý người nhập cảnh 
trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Giao lưu biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70
năm Chiến thắng Biên giới Thu – đông tại huyện Cao Lộc

Tối 28/10/2020, tại xã anh Lòa,
huyện Cao Lộc, Ban Chỉ đạo các

ngày kỷ niệm, các sự kiện quan
trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 -
2020 tổ chức chương trình thăm và
giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục
vụ Nhân dân, chiến sỹ vùng biên
giới nhân dịp kỷ niệm 70 năm
Chiến thắng Biên giới u – Đông
(1950 – 2020).

am dự chương trình có đại
diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh;
lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND
huyện Cao Lộc, cùng cán bộ, chiến
sĩ Đồn Biên phòng anh Lòa và
đông đảo Nhân dân, học sinh trên
địa bàn xã anh Lòa.

Chương trình gồm 10 tiết mục

hát, múa hát với chủ đề ca ngợi Tổ
quốc, Đảng quang vinh, Bác Hồ
kính yêu, tình yêu quê hương, đất
nước, do các nghệ sỹ, diễn viên
chuyên nghiệp của Trung tâm Văn
hóa Nghệ thuật tỉnh và Đội văn nghệ
xung kích của huyện Cao Lộc biểu
diễn. Các tiết mục đã nhận được sự
theo dõi, cổ vũ nhiệt tình của đông
đảo công chúng, để lại ấn tượng tốt
đẹp đối với cấp ủy, chính quyền,
quân và dân địa phương.

Nhân dịp này, Ban tổ chức tặng
quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên
phòng anh Lòa và các gia đình
chính sách, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn trên địa bàn.

TIỂU YẾN

Tiếp theo trang 1
Làm giàu...

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công

Đó là ý kiến chỉ đạo của
ủ tướng Chính phủ

Nguyễn Xuân Phúc tại Hội
nghị trực tuyến toàn quốc về
tình hình thực hiện, giải ngân
các chương trình, dự án
ODA, vốn vay ưu đãi nước
ngoài được tổ chức vào sáng
29/10/2020.

Tham dự tại điểm cầu
Lạng Sơn có các đồng chí:
Lương Trọng Quỳnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh; Dương
Xuân Hoà, Phó Trưởng đoàn
phụ trách Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh; lãnh đạo các sở,
ngành; đại diện các chủ đầu tư
sử dụng vốn vay nước ngoài
trên địa bàn.

eo báo cáo của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, năm 2020,
tổng số vốn đầu tư nước ngoài
được giao hơn 60 nghìn tỷ
đồng. Tính đến hết tháng
10/2020, giải ngân ước đạt
trên 18 nghìn tỷ đồng, bằng
30% kế hoạch. Một số địa
phương có tiến độ giải ngân
chậm như: thành phố Hồ Chí
Minh, thành phố Hà Nội,
thành phố Cần ơ…

Tại tỉnh Lạng Sơn, trung
ương giao kế hoạch vốn nước
ngoài thuộc vốn ngân sách
Trung ương năm 2020 là
478,6 tỷ đồng, trong năm 2020

có 10 dự án sử dụng vốn ODA
đang triển khai thực hiện. Kết
quả, đến cuối tháng 10/2020,
đã thực hiện giải ngân được
trên 201 tỷ đồng, đạt 33,9% kế
hoạch. Ước giải ngân đến hết
năm 2020 là 449,9 tỷ đồng, đạt
94%.

Tại hội nghị, đại biểu các
tỉnh, thành đã thảo luận, báo
cáo làm rõ thêm một số vấn
đề về công tác lãnh đạo, chỉ
đạo; những khó khăn trong
quá trình thực hiện, giải ngân
như: công tác chuẩn bị đầu tư,
thiết kế dự án không đảm bảo
yêu cầu; quy trình, thủ tục
đầu tư gặp vướng mắc; việc ký
kết các hiệp định, hợp đồng
chậm trễ… Đồng thời kiến
nghị, đề xuất những giải pháp
cụ thể để đẩy nhanh tiến độ
giải ngân trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội
nghị, ủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc khẳng
định: ODA là nguồn lực quan
trọng góp phần thúc đẩy sự
phát triển của đất nước. Do
đó, các cấp phải quan tâm
hơn nữa công tác chỉ đạo,
thúc đẩy từng dự án để giải
ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ
cao nhất. 

ủ tướng yêu cầu: Các
bộ, ngành tiếp tục hoàn chỉnh

khung pháp lý, xây dựng lộ
trình bài bản hơn, thống nhất
hơn trong giải ngân vốn
ODA. Các bộ trưởng, trưởng
ngành, lãnh đạo các địa
phương trên cả nước phải
quyết liệt, triển khai đồng bộ
các biện pháp để giải ngân tối
đa nguồn vốn đầu tư công.
Người đứng đầu cơ quan, đơn
vị cần coi đây là nhiệm vụ
chính trị trọng tâm, nâng cao
tinh thần thái độ, năng lực
làm việc của đội ngũ cán bộ
thực thi nhiệm vụ, tránh tình
trạng trì trệ, quan liêu, nhũng
nhiễu, xử lý nghiêm những
cán bộ tiêu cực vì lợi ích
nhóm trong đầu tư ODA.

Các bộ, ngành trung ương
và các địa phương phải chịu
trách nhiệm trước ủ tướng
Chính phủ trong việc đối ứng
đủ nguồn vốn để thực hiện
các chương trình, dự án
ODA. ực hiện nghiêm túc
việc điều chỉnh vốn theo ý
kiến chỉ đạo của ủ tướng
Chính phủ, trong đó, một số
bộ, ngành trung ương cần
chủ động tham mưu và kịp
thời thực hiện điều chỉnh,
sửa đổi một số nghị định, thủ
tục đầu tư để các địa phương
dễ tiếp cận nguồn vốn

PHƯơNg DUNg

Trong tháng 10/2020, Báo
Lạng Sơn nhận được 292 tin, bài,
ảnh gửi qua Email, đường bưu
điện và nhận trực tiếp của các
cộng tác viên và bạn đọc. Gồm
những tác giả: Phạm Tiến Dũng,
Hoàng ị Bích Nhung, Phạm
Hoa, Đinh Ích Toàn, Nguyễn
Bích uận, anh Huệ, Vi Hoa,
Chu Quế Ngân, Minh Anh,
Hoàng Hải Yến, Mai Tùng,
Dương Nguyên, Hoàng Đàm,
Minh Hồng, Nguyễn ái, Hoàng
ơ, Nguyệt My, Huyền Mỹ, Anh
Khoa (thành phố Lạng Sơn);
Trần Lương, Lý Lê, Bích Đào,
Lâm Anh, Nông Vân (Lộc Bình);
Hoàng Lan, Dương Lan, Hồng
uyên, Lộc Huệ, Hữu Khánh
(Bắc Sơn); Hoàng Hiền, Quốc
Mừng, Xuân Tùng, Kim Loan,
Hoàng Hải, Đức Tôn (Văn
Quan); Hoàng Anh, Ngọc Huyền,
Hoàng Hồng, Nguyễn Nhiên,
Minh Kiên, Trương ọ, Tạ
Quang Minh (Hữu Lũng); Văn
iện, anh Hà (Chi Lăng);
Phạm oa, Bích Lại, Lương
Minh, Nông Dư (Tràng Định);
anh ế, Nguyễn Hằng, Phùng
Linh (Văn Lãng); Diệu Hiền
(Bình Gia); Bích Huệ (Đình Lập);
Hoàng Ngọc Triệu  (Báo Hải
quân Việt Nam); Khương Doãn

(HT 2NA 105 Quân khu I, ái
Nguyên); Đào Quang Bắc (thành
phố Huế); Mai ắng (Vũng
tàu)….và nhiều tác giả khác. 

Tòa soạn đã nghiên cứu, sử
dụng các tác phẩm đạt chất
lượng, phản ánh kịp thời, phù
hợp với định hướng tuyên
truyền, đăng tải trên Báo Lạng
Sơn. 

Tòa soạn trân trọng cảm ơn và
mong bạn đọc tiếp tục viết tin,
bài, ảnh cộng tác với Báo Lạng
Sơn theo địa chỉ: Báo Lạng Sơn,
số 16 đường Quang Trung,
phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hoặc gửi
qua địa chỉ Email:
baolangson@gmail.com. Điện
thoại: 02053 813 816; 02053 813
815.

Bạn đọc gửi tin, bài nếu có
ảnh kèm theo minh họa cần ghi
rõ chú thích ảnh, ký hiệu cuối
mỗi tin, bài. Đồng thời ghi rõ tên
tác giả, địa chỉ, số điện thoại để
chúng tôi tiện liên hệ khi cần
thiết. Lưu ý tin bài đánh máy gửi
cộng tác, các tác giả sử dụng
phông chữ Times New Roman cỡ
chữ 16, lưu đuôi văn bản (.doc)
để tòa soạn thuận tiện trong quá
trình tiếp nhận, lưu trữ, biên tập.

BBT

HỘP THư BẠN đỌC
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Thế giới ghi nhận 44,7 triệu ca mắc
Covid-19, Châu Âu lại trở thành tâm
dịch

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm
489.379 ca mắc Covid-19 mới, châu Âu lại một lần
nữa trở thành tâm dịch của thế giới.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers
tính đến 6 giờ sáng ngày 29/10, tổng số ca mắc
Covid-19 trên toàn thế giới là 44.726.682 trường
hợp, trong đó 1.178.375 trường hợp tử vong. Số ca
mắc bệnh đã phục hồi là 32.679.521 trường hợp.
Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng
lãnh thổ trên thế giới.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm
75.125 ca mắc và 936 ca tử vong, nâng tổng số ca
mắc Covid-19 tại nước này lên 9.113.418 trường
hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là
233.021 trường hợp.

Ổ dịch lớn nhất châu Á và lớn thứ 2 thế giới,
Ấn Độ, ghi nhận thêm 49.912 ca mắc và 509 ca tử
vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là
8.038.765, trong đó có 120.563 ca tử vong.

Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Lee
myung-bak bị phạt 17 năm tù giam

Ngày 29/10, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra
phán quyết phạt vắng mặt cựu Tổng thống Lee
Myung-bak 17 năm tù giam, 13 tỷ won (hơn 11
triệu USD) và truy thu gần 6 tỷ won (hơn 5 triệu
USD).

Ông Lee Myung-bak bị  Viện kiểm sát Hàn
Quốc truy tố với các tội danh như biển thủ quỹ và
nhận hối lộ.

Tòa án tối cao nhất trí với mọi phán quyết của
tòa sơ thẩm, cho rằng tất cả các kết luận của hội
đồng xét xử sơ thẩm liên quan tới tội danh biển
thủ, hối lộ của bị cáo Lee Myung-bak đều đúng.

Chi gần 14 tỷ USD, bầu cử mỹ năm
2020 tốn kém nhất trong lịch sử

Center for Responsive Politics (CRP) - tổ chức
độc lập chuyên theo dõi hoạt động chi tiêu trong
chính trị ở Mỹ ước tính rằng, chiến dịch tranh cử
tổng thống và Quốc hội Mỹ năm 2020 dự chi gần
14 tỷ USD, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó.

Báo cáo của CRP cho thấy, số tiền này cao hơn
gấp đôi so với chi phí trong cuộc bầu cử năm
2016. Dự báo đến ngày bầu cử 3/11 tới, cuộc tranh
cử tổng thống sẽ có tổng chi phí là 6,6 tỷ USD,
trong khi cuộc tranh cử vào Quốc hội Mỹ sẽ tốn
hơn 7 tỷ USD.

Nhật - Hàn nối lại đàm phán cấp vụ
trưởng giải quyết bất đồng

Hôm 29/10, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á-
châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takizaki
Shigeki đã bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc. Đây là
chuyến thăm đầu tiên của một quan chức ngoại
giao Nhật Bản dưới thời Chính phủ tân Thủ tướng
Suga Yoshihide, tập trung trao đổi về các vấn đề
nổi cộm song phương như vấn đề bồi thường các
nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, tổ chức
Hội nghị thượng đỉnh Hàn – Trung - Nhật. 

Ts (TỔNg HỢP)

Kết quả nhân sự đại hội
đảng bộ 63 tỉnh, thành
phố

Từ ngày 20/9 đến ngày 28/10,
toàn bộ 63 đảng bộ tỉnh, thành phố
trên cả nước đã tổ chức thành công
đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra
ban chấp hành đảng bộ và các bí
thư tỉnh ủy, thành ủy.

Trong số 63 bí thư tỉnh, thành
uỷ, có 9 người là nữ (An Giang, Bắc
Ninh, Hà Nam, Lai Châu, Lạng Sơn,
Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thái
Nguyên và Vĩnh Phúc).

Về độ tuổi, có hai bí thư thuộc
thế hệ 5X (Hà Nội và thành phố Hồ
Chí Minh, chiếm 3%), 34 người

thuộc thế hệ 6X (54%), và 27 người
thế hệ 7X (43%). Bí thư trẻ nhất là
ông Lê Quốc Phong, sinh năm 1978,
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Có 22 bí
thư lần đầu tiên đắc cử, 41 người tái
đắc cử, 29 người là Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII, 12
người là Ủy viên dự khuyết Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII.

Hơn 110.000 doanh
nghiệp thành lập mới
trong 10 tháng

Ngày 29/10, Tổng cục Thống
kê cho biết trong tháng 10, tình
hình đăng ký doanh nghiệp có sự
khởi sắc so với tháng 9. Số doanh
nghiệp đăng ký thành lập mới

tăng 18,4% và các doanh nghiệp
hoạt động trở lại cũng tăng
10,4%.

Theo đó, cả nước có
12.200 doanh nghiệp thành
lập mới trong tháng với số vốn
đăng ký là 165.600 tỷ đồng và số
lao động đăng ký là 72.400 lao
động. Vốn đăng ký bình quân một
doanh nghiệp thành lập mới đạt
13,6 tỷ đồng.

Như vậy trong 10 tháng, cả
nước có gần 111.200 doanh
nghiệp thành lập và giảm 2,9% so
với cùng kỳ năm ngoái, quy mô
vốn đăng ký bình quân một
doanh nghiệp đạt 14,3 tỷ đồng,
tăng 14,4%.

Xuất siêu kỷ lục 18,72 tỷ
USD

Theo cơ quan thống kê, mặc dù
dịch Covid-19 ngày càng diễn biến
phức tạp trên thế giới nhưng hoạt
động xuất, nhập khẩu hàng hóa của
Việt Nam vẫn giữ được mức tăng
dương, trong đó điểm sáng là đóng
góp của khu vực kinh tế trong nước.
Tính chung 10 tháng năm 2020, cán
cân thương mại hàng hóa ước tính
xuất siêu kỷ lục 18,72 tỷ USD.

Ước tính tháng 10/2020, kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26,7
tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng
trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ
năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng
tháng 10 tăng 0,09% và
thấp nhất trong 5 năm
qua

Tổng cục Thống kê ngày 29/10
cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
tháng 10/2020 có cùng mức tăng
0,09% so với tháng trước và so với
tháng 12 năm trước. Đây đều là mức
tăng thấp nhất trong giai đoạn
2016-2020.

Nguyên nhân dẫn đến mức tăng
chỉ số giá tiêu dùng chủ yếu do
giá dịch vụ giáo dục điều chỉnh tăng
cộng thêm ảnh hưởng của mưa bão,
lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Ts (TỔNg HỢP)

Phát biểu tại cuộc họp
ứng phó với áp thấp
nhiệt đới và hoàn lưu

bão số 9 vào sáng 29/10 tại Hà
Nội, Phó Chánh Văn phòng
Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng chống thiên tai, Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục
Phòng chống thiên tai Nguyễn
Văn Tiến đề nghị các các tỉnh,
thành phố chịu ảnh hưởng của
hoàn lưu bão tiếp tục thực
hiện nghiêm các chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Công
điện số 32/CĐ-TW của Ban
Chỉ đạo Trung ương và
Phòng, chống thiên tai.
Tìm kiếm người và tàu mất
tích

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Tiến yêu cầu các
lực lượng chức năng khẩn
trương tìm kiếm 53 người mất
tích tại huyện Nam Trà My; 2
người mất tích huyện Phước
Sơn (Quảng Nam); tìm kiếm
cứu nạn thuyền viên trên 2 tàu
cá Bình Định; sẵn sàng lực
lượng cứu hộ, cứu nạn khi có
yêu cầu. Khẩn trương khắc
phục hậu quả giao thông để
thông tuyến, đặc biệt tại huyện
Nam Trà My và đường Hồ Chí
Minh thuộc tỉnh Quảng Nam.

Các tỉnh, thành phố cần
theo dõi chặt chẽ diễn biến
mưa lũ, sơ tán dân khu vực
ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt
lở đất đến nơi an toàn; vận
hành hồ chứa phù hợp, giảm
lũ cho hạ du và đảm bảo an
toàn công trình, đặc biệt trên
sông Vu Gia - u Bồn; tổng
hợp thiệt hại và triển khai
khắc phục hậu quả (đặc biệt là
Quảng Ngãi và Quảng Nam).

eo ượng tá Trần Tuấn
Anh, (Phòng Cứu hộ - cứu
nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên
phòng), các đơn vị biên
phòng đang phối hợp với địa
phương rà soát thiệt hại do

bão số 9 và huy động các tàu cá
của ngư dân tham gia tìm
kiếm 2 tàu cá bị chìm trên
biển, đồng thời sẵn sàng
phương tiện, chó nghiệp vụ
tham gia tìm kiếm nạn nhân
vụ sạt lở đất tại huyện Nam Trà
My (Quảng Ngãi).

Phó ủ tướng Trịnh Đình
Dũng đã yêu cầu Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải
quân và 2 tàu kiểm ngư từ
Cam Ranh ra cứu hộ 26 ngư
dân trên 2 con tàu của tỉnh
Bình Định (mang số hiệu BĐ
96388 TS và BĐ 97469 TS) bị
chìm trên biển ngày 27/10.
Riêng 14 thuyền viên trên tàu
tàu cá BĐ-98658-TS cũng của
Bình Đinh dù gặp sự cố trên
biển vẫn an toàn. Lúc 0 giờ 51
phút ngày 29/10, tàu kiểm ngư
KN467 đã tiếp cận được con
tàu này.

Phó Giám đốc Trung tâm
Dự báo Khí tượng ủy văn
quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho
biết: “Hiện nay ở phía Đông
Philippines có bão Goni đang
hoạt động. Đây là cơn bão thứ
19 trên khu vực Tây Bắc ái
Bình Dương và mới từ vùng
áp thấp mạnh lên thành bão
vào rạng sáng ngày 29/10. Cơn
bão này có khả năng đi vào
Biển Đông và tiếp tục mạnh
thêm. eo những thông tin
dự báo xa, đến khoảng ngày 5
- 6/11 cơn bão này có khả
năng gây mưa lớn ở Trung Bộ
trong đó; nửa đầu tháng
11/2020, tình hình mưa bão
trên biển Đông và miền Trung
còn phức tạp”, ông Nguyễn
Phúc Lâm lưu ý.
12 người chết và 47 người
mất tích với nhiều thiệt hại
nghiêm trọng

eo Văn phòng thường
trực Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng chống thiên tai và
phóng viên ông tấn xã Việt

Nam tại các địa phương, tính
đến sáng 29/10, bão số 9 đã
làm 12 người chết gồm: 1
người ở tỉnh Đắk Lắk, 1 người
ở tỉnh Quảng Ngãi, 1 người ở
tỉnh Gia Lai, 1 người ở tỉnh
Quảng Nam (do sạt lở đất).
Đặc biệt, trong vụ sạt lở đất ở
huyện Nam Trà My (tỉnh
Quảng Nam) làm 45 người
mất tích, đã tìm thấy 8 thi thể;
trong vụ sạt lở đất ở huyện
Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam)
làm 8 người mất tích, đã tìm
thấy 3 thi thể. Ngoài ra, có 28
người bị thương; 227 nhà sập;
88.591 nhà tốc mái, hư hỏng,
chủ yếu ở tỉnh Quảng Ngãi, 31
trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư
hỏng tại Quảng Ngãi; 49 điểm
trường bị tốc mái, hư hỏng; 1
cầu treo tại Kon Tum và 2 cầu
tại tỉnh Bình Định bị cuốn
trôi...

Đến 7 giờ ngày 29/10, còn
718 xã bị mất điện (nhiều nhất
tại các tỉnh Quảng Nam).
Quyết liệt trong chỉ đạo ứng
phó

ủ Tướng Chính phủ đã
có Công điện về việc cứu hộ,
cứu nạn những người bị vùi
lấp tại ôn 1, xã Trà Leng,
huyện Nam Trà My, tỉnh
Quảng Nam; Ban Chỉ đạo tiền
phương đã họp với Ban Chỉ
huy Phòng chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng
Nam và các cơ quan liên quan
vào 22 giờ ngày 28/10 để triển
khai các phương án cứu hộ,
cứu nạn.

Ban Chỉ đạo Trung ương

về phòng, chống thiên tai đã có
Công điện số 32/CĐ-TW
ngày 28/10 gửi các tỉnh, thành
phố: Đà Nẵng, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Kon Tum và các
bộ, ngành liên quan về việc
triển khai ứng phó với mưa, lũ
sau bão; có công văn số
165/TWPCTT ngày 28/10 gửi
Bộ ông tin và Truyền thông
đề nghị chỉ đạo các công ty
dịch vụ viễn thông tổ chức
nhắn tin đến các thuê bao
trong khu vực có nguy cơ bị
ảnh hưởng của lũ.

Ban Chỉ đạo tiền phương
đã kiểm tra, chỉ đạo công tác
ứng phó và khắc phục hậu quả
bão số 9 tại Đà Nẵng, Quảng
Nam và Quảng Ngãi; phối hợp
tổ chức phân luồng, đảm bảo
an toàn giao thông; các địa
phương cấm các phương tiện
lưu thông từ tối 27/10...

Các đơn vị đã huy động
45.849 cán bộ, chiến sỹ và
4.258 phương tiện, thiết bị
tham gia ứng phó với bão số
9, chỉ đạo các nhà mạng nhắn
42.860.247 tin cảnh báo,
hướng dẫn phòng tránh tới
các thuê bao trong khu vực bị
ảnh hưởng bởi bão số 9. Các
cơ quan thông tấn, báo chí
trung ương và địa phương liên
tục cập nhật các cảnh báo,
hướng dẫn người dân ứng phó
với bão.

Các tỉnh, thành phố đang
tổ chức rà soát, thống kê thiệt
hại và triển khai khắc phục
hậu quả.

Theo BAOTINTUC.VN

Tích cực tìm kiếm người, tàu mất tích, 
khắc phục hậu quả bão lũ

-Lực lượng chức năng mở đường vào điểm sạt ở xã Trà Vân,
huyện Nam Trà My

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng chống thiên tai và
phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại các
địa phương, tính đến sáng 29/10, bão số 9
đã làm 12 người chết và 47 người mất tích
với nhiều thiệt hại nghiêm trọng.


