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uBnD tỉnh họp thường kỳ tháng 10
Ngày 27/10/2020, UBND tỉnh

tổ chức phiên họp thường kỳ
tháng 10/2020. Đồng chí Hồ Tiến
iệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch
UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp kỳ này, các đại biểu
thảo luận, cho ý kiến vào 11 nội
dung dự thảo báo cáo, tờ trình do
7 cơ quan trình. Trong đó phiên
họp đã dành nhiều thời gian để
đánh giá, thảo luận nội dung dự
thảo báo cáo của UBND tỉnh về
tình hình và kết quả thực hiện các
nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội năm 2020; mục tiêu,
nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

eo dự thảo báo cáo, năm
2020, tình hình thiên tai, dịch

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họpXem tiếp trang 2

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án
khung các nhiệm vụ bảo tồn

nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai
đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số
2197/QĐ-UBND, ngày 26/10/2020).

eo đó, Đề án đặt ra các mục tiêu
cụ thể: thu thập bổ sung, lưu giữ,

Xem tiếp trang 2

uBnD tỉnh phê duyệt
đề án khung các
nhiệm vụ bảo tồn
nguồn gen cấp tỉnh
thực hiện trong giai
đoạn 2021 - 2025

Hội thảo lựa chọn mẫu
nhãn hiệu tập thể hoa đào
Lạng Sơn

Phê duyệt Tiêu chí lựa
chọn nhà cung cấp dịch
vụ thu phí sử dụng
đường bộ theo hình
thức điện tử không dừng
trên tuyến cao tốc Bắc
giang - Lạng Sơn
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết

định số 2167/QĐ-UBND, ngày
23/10/2020, phê duyệt Tiêu chí lựa
chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí sử
dụng đường bộ theo hình thức điện tử
không dừng trên tuyến cao tốc Bắc
Giang - Lạng Sơn.

eo đó, nhà cung cấp dịch vụ thu
phí sử dụng đường bộ theo hình thức
điện tử không dừng trên tuyến cao tốc
Bắc Giang - Lạng Sơn phải đạt các

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Phát triển hợP tác xã:

điểm nhấn từ công tác
tuyên truyền

Thành viên Hợp tác xã Nông sản sạch Lạng Sơn, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan thu hoạch đu đủ

Xem trang 3

Xem trang 3

Hiệu quả từ việc trang bị xe
chuyên dụng cho 
công an xã Xem trang 4

Trung đoàn 123

Sôi nổi phong trào rèn luyện thể lực,
tập luyện thể thao Xem trang 4

Sáng 27/10/2020, Hội Làm vườn tỉnh
phối hợp với Sở Khoa học và Công

nghệ tổ chức Hội thảo lựa chọn mẫu
nhãn hiệu tập thể dự án: “Xây dựng và
phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào
Lạng Sơn” thuộc Đề án Bảo tồn, phát
triển giá trị cây đào và tổ chức Lễ hội
hoa đào Xứ Lạng. 

ông qua việc xây dựng nhãn hiệu
tập thể, sản phẩm hoa đào Lạng Sơn sẽ
được pháp luật bảo hộ. Khi quảng bá và



bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-
19 diễn ra hết sức phức tạp, gây
ảnh hưởng lớn, tác động trực
tiếp đến mọi lĩnh vực kinh tế -
xã hội và đời sống của Nhân dân
trong tỉnh.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh đã tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành quyết liệt, tập trung tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc, triển
khai thực hiện “mục tiêu kép”
vừa phòng chống dịch hiệu quả,
vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

Qua đó, tỉnh đã đạt được
những kết quả khả quan như:
công tác phòng, chống, kiểm
soát dịch bệnh đạt kết quả cao;
thương mại - dịch vụ hoạt động
ổn định trở lại; sản xuất nông -
lâm nghiệp và công nghiệp tăng
nhẹ; thu, chi ngân sách đạt kế
hoạch đề ra; an sinh xã hội được
đảm bảo; trật tự an toàn xã hội
được đảm bảo; quốc phòng, an
ninh, đối ngoại được tăng
cường.

Tại phiên họp, các đại biểu
đã tập trung thảo luận, đánh giá
làm rõ kết quả đã đạt được,
những tồn tại, hạn chế trên tất
cả các lĩnh vực trong năm 2020,
đồng thời cho ý kiến vào những
mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu
năm 2021.

Phát biểu kết luận nội dung
này, đồng chí Chủ tịch UBND
tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020,
mặc dù gặp nhiều khó khăn
song ngay từ đầu năm, UBND
tỉnh đã tập trung quyết liệt trong
công tác chỉ đạo, điều hành triển
khai thực hiện nhiệm vụ; tập
trung khắc phục hạn chế, khó
khăn do thiên tai, dịch bệnh gây
ra. Qua đó tỉnh đã đạt được
những kết quả đáng ghi nhận
trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đã
đạt được nêu trong dự thảo báo
cáo, đồng chí Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo
cần bổ sung, làm rõ một số nội
dung như: việc xử lý, giải quyết
những vướng mắc về quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất; tính toán
lại tốc độ tăng trưởng GRDP và
thu nhập bình quân đầu người
năm 2020; đánh giá rõ hơn kết
quả thực hiện đề án phát triển
giao thông nông thôn; bổ sung
lĩnh vực văn hoá, các hoạt động
đối ngoại.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm
2021, cơ quan soạn thảo cần bổ
sung một số chỉ tiêu liên quan
đến xây dựng nông thôn mới;
điều chỉnh phạm vi ranh giới
Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn; phấn đấu cơ
bản hoàn thành giải phóng mặt

bằng hợp phần 2, đoạn Hữu
Nghị - Chi Lăng tuyến cao tốc
Bắc Giang - Lạng Sơn; triển khai
thực hiện đề án chống thất thu
thuế đối với hoạt động kinh
doanh vận tải và xe máy chuyên
dùng trên địa bàn tỉnh… 

Phiên họp cũng đã nghe,
thảo luận một số nội dung khác
như: dự thảo báo cáo của
UBND tỉnh về tình hình thực
hiện dự toán thu, chi ngân sách
năm 2020, phương án phân bổ
ngân sách địa phương năm 2021
và kế hoạch tài chính - ngân
sách nhà nước 3 năm 2021 -
2023; dự thảo Tờ trình của
UBND tỉnh về đề nghị xây dựng
Nghị quyết của HĐND tỉnh về
chính sách hỗ trợ xây dựng nhà
văn hoá thôn, tổ dân phố; sân
tập thể dục thể thao xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2021 - 2025; dự
thảo Tờ trình của UBND tỉnh và
Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp
nhập thôn, tổ dân phố trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Về nội dung liên quan đến
công tác thu, chi ngân sách,
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
yêu cầu Sở Tài chính đánh giá
hạn chế trong sử dụng ngân
sách nhà nước năm 2020, từ đó
có giải pháp khắc phục trong
thời gian tiếp theo. Đồng thời

thống nhất chỉ tiêu thu ngân
sách Nhà nước năm 2021 là
5.735 tỷ đồng.

Về nội dung hỗ trợ xây dựng
nhà văn hoá thôn, tổ dân phố,
sân tập thể thao xã, phường, thị
trấn, đồng chí Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu Sở Văn hoá, ể
thao và Du lịch tập trung thực
hiện đầy đủ các bước theo quy
định để trình kịp thời. Dự thảo
cần bổ sung thôn thuộc xã an
toàn khu vào nhóm thôn thuộc
xã khu vực 3, thôn đặc biệt khó
khăn của xã khu vực 2 và thôn
của xã biên giới.

Đối với nội dung về việc sắp
xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố
trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu
cầu UBND 2 huyện: Bình Gia,
Bắc Sơn tiếp tục nghiên cứu kỹ
hơn các thôn dự kiến sáp nhập
đã tổ chức họp dân nhiều lần
nhưng không đủ số lượng cử tri
theo quy định để có quyết định
cho phù hợp. Ban Dân tộc tỉnh
nghiên cứu, có đề xuất thực hiện
các thủ tục trình Trung ương
xem xét các chính sách của thôn
khu vực 3 khi thực hiện sáp
nhập với thôn khác, xã khác
không phải khu vực 3.

Phiên họp cũng đã thảo luận
và thông qua một số nội dung
quan trọng khác.

TÂN aN

bảo quản an toàn được ít nhất 10
nguồn gen bản địa, quý hiếm, có
giá trị dược liệu, giá trị kinh tế
cao, có nguy cơ tuyệt chủng và
những kiến thức bản địa về bảo
tồn, khai thác và phát triển các
nguồn gen trên; nghiên cứu xây
dựng được các phương pháp lưu
giữ, bảo quản an toàn các nguồn
gen trên phù hợp với các điều
kiện sinh thái, kinh tế  - xã hội
của tỉnh; đánh giá, xác định được
giá trị nguồn gen và định hướng
được tiềm năng khai thác, phát
triển các nguồn gen trên; phục

tráng, nhân giống được nguồn
gen quý hiếm, có giá trị cao phục
vụ khai thác phát triển các nguồn
gen trên; bước đầu xây dựng
được hệ thống cơ sở dữ liệu
nguồn gen trên của tỉnh phục vụ
công tác quản lý Nhà nước,
nghiên cứu khoa học và trao đổi
thông tin trong mạng lưới quỹ
gen quốc gia; xây dựng ít nhất 10
mô hình bảo tồn, khai thác và
phát triển một số nguồn gen có
giá trị ứng dụng để phát triển
phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh (các nguồn gen có
khả năng phát triển).

TS
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uBnD HọP THường Kỳ... 
Tiếp theo trang 1

Tiếp nhận 900 thùng
bánh kẹo hỗ trợ công
tác thiện nguyện
Chiều 26/10/2020, Hội Chữ thập

đỏ tỉnh tiếp nhận 900 thùng
bánh kẹo từ Tập đoàn Want - Want
phục vụ công tác thiện nguyện
trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhà tài trợ hỗ trợ cho
Hội Chữ thập đỏ tỉnh 900 thùng
bánh kẹo, tương đương 3.000 suất
quà, bao gồm: 400 thùng kẹo và
500 thùng nước giải khát. Tổng trị
giá nguồn hàng hỗ trợ đạt 352
triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận, Hội Chữ thập
đỏ tỉnh sẽ phân bổ nguồn hàng
cho các huyện hội, thành hội và
trực tiếp đến thăm, tặng quà các
hộ nghèo tại các xã vùng 3, xã biên
giới bị ảnh hưởng dịch Covid – 19,
tặng học sinh nghèo tại các trường
tiểu học, THCS, trường dân tộc nội
trú, trường phổ thông bán trú và
trẻ mồ côi, người già neo đơn trên
địa bàn tỉnh.

ĐĂNG THÙY

Tiếp theo trang 1

uBnD tỉnh... Phê duyệt...
tiêu chí đánh giá về kỹ thuật,
gồm: có năng lực tài chính, tình
hình tài chính lành mạnh (đặc
biệt là tính sẵn sàng đáp ứng và
khả năng tiếp tục duy trì hoạt
động cung cấp dịch vụ trong
trường hợp doanh thu sụt giảm
so với phương án tài chính được
duyệt); có phương án, mô hình
kết nối và vận hành hệ thống thu
phí phù hợp; tính sẵn sàng, cam
kết huy động thiết bị, đảm bảo
sự đồng bộ của hệ thống kết nối
thu phí Back-end và tuân thủ
theo các quy định chung; có kế
hoạch triển khai chi tiết đảm

bảo tiến độ theo yêu cầu, cụ thể:
hoàn thành lắp đặt thiết bị trước
ngày 20/11/2020, chạy thử trong
vòng 1 tháng kể từ ngày hoàn
thành lắp đặt thiết bị, đưa hệ
thống vào vận hành trước ngày
31/12/2020; phương án triển
khai dán thẻ Etag, mở tài khoản
giao thông cho các phương tiện.
Kế hoạch thực hiện đến hết năm
2021.

Ngoài ra, có mức giá thấp
nhất mức phí dịch vụ đề xuất (tỷ
lệ % trên doanh thu của toàn
trạm cao tốc) theo tiêu chí đánh
giá về tài chính.

BT

Hơn 200 cán bộ 
được tập huấn công
tác quản trị trường học
Ngày 27/10/2020, Sở Giáo dục

và Đào tạo tổ chức tập huấn
công tác quản trị trường học năm
học 2020 - 2021 cho hơn 200 cán
bộ quản lý giáo dục trên địa bàn
tỉnh.

Tại buổi tập huấn, học viên
được truyền đạt các nội dung về:
quản trị nhân sự; quản trị tổ chức,
hành chính nhà trường; quản lý sự
thay đổi, tạo động lực cho đội ngũ
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
dục. Ngoài ra, học viên còn được
trao đổi về những tồn tại, hạn chế
và thảo luận các giải pháp tháo gỡ
trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục
của nhà trường. Đồng thời được
lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
giải đáp thắc mắc để thực hiện tốt
công tác quản trị trường học đối
với từng đơn vị cụ thể. 

Buổi tập huấn không chỉ giúp
các cán bộ quản lý nắm sâu về các
vấn đề thực tiễn đặt ra mà còn
tăng cường năng lực lãnh đạo,
quản trị nhà trường cho đội ngũ
cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng
yêu cầu đổi mới và nâng cao chất
lượng giáo dục toàn ngành.

HOÀNG TÙNG

Tiếp theo trang 1

cHi Lăng: 
Hỗ trợ nhà mái ấm
tình thương cho phụ
nữ nghèo
Ngày 27/10/2020, Hội Liên hiệp

Phụ nữ huyện Chi Lăng trao
tiền hỗ trợ nhà mái ấm tình thương
cho 2 phụ nữ nghèo tại 2 xã Gia
Lộc và Vạn Linh.

Hội đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho
gia đình chị Hà Thị Nga, là hội viên
phụ nữ nghèo, thuộc Chi hội Phụ
nữ thôn Nà Mần, xã Gia Lộc để sửa
nhà và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia
đình chị Hoàng Thị Hiền, hội viên
phụ nữ nghèo, thuộc Chi hội Phụ
nữ thôn Mỏ Cấy, xã Vạn Linh để xây
nhà mới. Tiền hỗ trợ xây nhà lấy từ
nguồn kinh phí mái ấm tình
thương năm 2020. 

Sự sẻ chia, hỗ trợ của hội phụ
nữ các cấp trên địa bàn là nguồn
động viên lớn để chị em phụ nữ
nghèo vượt qua khó khăn, ổn định
cuộc sống.

THaNH HÀ
Chi lăng

Hội thảo...

tiêu thụ trên thị trường sản phẩm
sẽ được gắn tem, nhãn mác, chỉ
dẫn nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng,
được nhiều người biết đến. 

Tại hội thảo, ban tổ chức đã
trình bày 7 phương án mẫu logo
hoa đào Lạng Sơn được thiết kế
chủ yếu dựa trên đặc điểm cơ

bản của những bông hoa đào đặc
trưng của núi rừng Lạng Sơn
(đào chuông, đào phai) với đặc
trưng 5 cánh to được thể hiện rõ
ràng, ấn tượng, chi tiết. Hình ảnh
núi Mẫu Sơn quanh năm mây
phủ cũng được lồng ghép khéo
léo, tạo bố cục cân đối cho tổng
thể logo. 

Về cơ bản, các mẫu thiết kế

đáp ứng được các tiêu chí của
một nhãn hiệu tập thể, thể hiện
ở bố cục, màu sắc, nội dung. Tuy
nhiên, một số mẫu cần chú ý về
hình ảnh, kiểu chữ. 

Qua các ý kiến thảo luận, ban
tổ chức hội thảo tiếp thu, ghi
nhận các ý kiến đóng góp của các
đại biểu. eo đó, trong các
phương án mẫu logo sẽ bổ sung

nội dung thuyết minh; phương
án sử dụng sản phẩm… Đồng
thời, lựa chọn các mẫu logo 1 - 3
- 7 để tiếp tục nghiên cứu, lựa
chọn, hoàn thiện và trình xin ý
kiến UBND tỉnh. Từ đó, đưa ra
mẫu logo hoàn chỉnh nhất để xây
dựng thành công nhãn hiệu tập
thể hoa đào Lạng Sơn. 

NGUYỄN PHƯƠNG

Tiếp theo trang 1

đoàn KinH Tế - Quốc PHòng 338
Tổng kết Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020 

Ngày 27/10/2020, Đoàn
Kinh tế - Quốc phòng (KT

- QP) 338, Quân khu I tổ chức
Hội nghị tổng kết Dự án "Tăng
cường trí thức trẻ tình nguyện”
của Bộ Quốc phòng đến công
tác tại Đoàn KT - QP 338 đợt
5, giai đoạn 2018 - 2020, (gọi
tắt là Dự án 174). 

Thực hiện Dự án 174 đợt 5,
Đoàn KT - QP 338 đã tuyển

chọn được 22 đội viên trí thức
trẻ tình nguyện. Trong 2 năm
qua, các trí thức trẻ tình
nguyện đã cùng cán bộ, chiến
sĩ của Đoàn tích cực tham gia
các chương trình: xây dựng
nông thôn mới; vận động Nhân
dân thực hiện chính sách dân
số - kế hoạch hóa gia đình,
phòng chống tệ nạn xã hội, xây
dựng đời sống văn hóa ở khu

dân cư, từng bước bài trừ các
hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan...
Ngoài ra còn tham gia tuyên
truyền, vận động Nhân dân
phát triển kinh tế - xã hội tại
bản tái định cư Song Phe, xã
Bắc Xa (Đình Lập); tăng cường
tuyên truyền, phổ biến kiến
thức, kỹ năng phòng, chống
dịch bệnh; hướng dẫn người
dân kỹ thuật trồng, chăm sóc,

bảo vệ rừng và trồng rặm trên
23 vạn cây thông.

Tại buổi tổng kết dự án, 3 cá
nhân được nhận bằng khen của
Bộ Tư lệnh Quân khu I, 6 cá
nhân được nhận giấy khen của
Thủ trưởng Đoàn KT - QP 338
vì có thành tích tiêu biểu, xuất
sắc trong thực hiện dự án. 

BÍCH ĐÀO

Lộc Bình   



3KINH TẾ Thứ Tư, ngày 28/10/2020

Để có những chuyển biến
rõ nét trong phát triển
HTX, công tác tuyên

truyền, vận động đóng vai trò
quan trọng. Một trong những
điểm mới, nổi bật nhất trong
công tác tuyên truyền, vận động
thành lập các HTX năm 2020
chính là phát huy tốt vai trò cầu
nối của các HTX thành viên Liên
minh HTX tỉnh (HTX thành
viên). Ông Vy Kim Truyền, Chủ
tịch Liên minh HTX tỉnh cho
biết:  Những năm trước, Liên
minh HTX tỉnh phối hợp với
một số cơ quan liên quan tổ chức
tuyên truyền, vận động tại cơ sở
và mời cán bộ, người dân đến
tham dự. Việc tổ chức tuyên
truyền như vậy không phải lúc
nào, ở đâu cũng đạt kết quả do
trong thành phần tham dự có
những người quan tâm và có
người chưa quan tâm đến lĩnh
vực kinh tế HTX. Từ đó dẫn đến
có những nơi, Liên minh HTX
tỉnh phải đến tuyên truyền, vận
động đến 3 - 4 lần mới thành lập

được 1 HTX. Năm 2020, việc
phát huy vai trò cầu nối của các
HTX thành viên đã giúp cho
công tác tuyên truyền, vận động
đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều.
Cụ thể, trước khi Liên minh
HTX tỉnh tổ chức tuyên truyền,
vận động, một số HTX thành
viên trên địa bàn đã chủ động
tuyên truyền, kết nối với các xã,
các thôn để người dân hình dung
trước về mô hình kinh tế HTX. 

Ông Dương Hữu Chức,
Giám đốc HTX uỷ sản Lê
Hồng Phong, huyện Bắc Sơn chia
sẻ: Việc vận động thành lập mới
các HTX không chỉ góp phần
phát triển kinh tế tập thể, xây
dựng nông thôn mới mà bản
thân các HTX đã hoạt động từ
trước cũng xây dựng được các
mối liên kết trong sản xuất kinh
doanh. Xác định rõ như vậy nên
ngay từ giữa năm 2020, HTX đã
chủ động kết nối với các xã, các
thôn, đặc biệt, HTX đã tìm đến
những trường hợp có nhu cầu
thực sự cũng như có điều kiện

cần thiết để vận động thành lập
HTX. 

Do có sự chủ động trong
công tác tuyên truyền, chia sẻ của
những HTX đi trước nên khi
Liên minh HTX tỉnh cũng như
các cơ quan chuyên môn tổ chức
các lớp tập huấn, tuyên truyền,
những trường hợp đến dự theo
kiểu “cho có” không còn. ay
vào đó, các “sáng lập viên” có nhu
cầu thành lập HTX được truyền
đạt đầy đủ thông tin và giải đáp
những vướng mắc liên quan đến
Luật HTX năm 2012, các chính
sách hỗ trợ phát triển HTX của
nhà nước… Từ đó gây dựng và
phát triển mới các HTX.

Ông Hoàng Công Vượng,
Giám đốc HTX nông nghiệp
Hoàng Phát, xã Long Đống,
huyện Bắc Sơn cho biết: Khi
tham gia vào lớp tập huấn, tuyên
truyền của cơ quan chuyên môn
cũng như sự chia sẻ, tư vấn của
HTX uỷ sản Lê Hồng Phong,
bản thân tôi hiểu rõ hơn về vai
trò của HTX. Đặc biệt là việc đổi

mới hình thức tổ chức sản xuất,
các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của
nhà nước đối với các HTX. Từ
đó, tôi quyết định thành lập HTX
vào tháng 7/2020.

Với sự chủ động trong công
tác tuyên truyền, vận động của
Liên minh HTX tỉnh, sự tích cực
của các HTX thành viên và các
cơ quan liên quan, tính đến ngày

23/10/2020, trên địa bàn tỉnh đã
thành lập mới được 64 HTX,
tăng 25 HTX so với cả năm 2019.
Tuy nhiên, để các HTX mới
thành lập duy trì hoạt động và
từng bước phát triển, bên cạnh
sự nỗ lực của HTX, các cấp,
ngành liên quan cần tiếp tục có
sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều
kiệnn

Phát triển hợP tác xã:

điểm nhấn từ công tác tuyên truyền

Giảng viên Trường bồi dưỡng cán bộ, Liên minh HTX Việt Nam tập huấn 
về phát triển kinh tế tập thể cho các HTX trên địa bàn tỉnh

TÂN AN

Trong gần 10 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã vận động thành lập
mới được 64 hợp tác xã (HTX), vượt kế hoạch năm 34 HTX và vượt xa số HTX
thành lập mới năm 2019. Con số đó cho thấy những bước chuyển rõ nét
trong phát triển HTX trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Tính từ đầu năm đến ngày 23/10/2020, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp tổ
chức 16 lớp tuyên truyền, tập huấn về Luật HTX năm 2012, các chính sách
hỗ trợ HTX với 1.024 người tham gia. Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh đã tổ
chức 7 lớp tập huấn về an toàn lao động; kiểm soát, quản trị HTX với gần
600 lượt cán bộ, thành viên HTX.

Được khám phá, trải
nghiệm ở làng du lịch
cộng đồng Hữu Liên,

huyện Hữu Lũng, anh Jack - Du
khách đến từ Mỹ phấn khởi cho
biết: “Tôi rất vui khi đã lựa chọn
được tour hấp dẫn và ý nghĩa
này. Ở đây, ngoài được thưởng
thức đồ ăn ngon, tận hưởng cảnh
đẹp, tôi còn được tự tay giã gạo,
làm bánh và thực hiện công việc
cấy lúa của người Việt các bạn.
Tôi sẽ giới thiệu với bạn bè biết
đến điểm du lịch này và có
những trải nghiệm thú vị như
tôi”.

Những cảm nhận của anh
Jack cũng là cảm nhận chung của
nhiều du khách, đặc biệt là du
khách nước ngoài khi tới điểm
du lịch cộng đồng xã Hữu Liên.
Điểm du lịch cộng đồng xã Hữu
Liên được UBND huyện phối
hợp với Sở Văn hóa, ể thao và
Du lịch (VHTTDL) xây dựng từ
năm 2017. Làng có 6 hộ đạt
chuẩn homestay thu hút đông
khách du lịch, chủ yếu là du
khách quốc tế.

Du lịch cộng đồng Hữu Liên
chỉ là một trong số nhiều sản
phẩm du lịch được xây dựng
thành công ở Hữu Lũng trong
thời gian qua. Ông Khổng Hồng
Minh, Trưởng Phòng Văn hóa –

ông tin huyện Hữu Lũng cho
biết: ời gian qua, chúng tôi đã
tham mưu cho UBND huyện
tăng cường chỉ đạo thực hiện
công tác tuyên truyền, quảng bá,
xúc tiến thu hút đầu tư phát triển
du lịch. Đồng thời, phòng phối
hợp với Sở VHTTDL khảo sát
xây dựng các sản phẩm du lịch
trên địa bàn; quan tâm, đẩy
mạnh việc thu hút đầu tư, phát
triển du lịch tại những vùng
trọng điểm, mở rộng liên kết với
các công ty du lịch; hình thành
các tour, tuyến du lịch; đầu tư
phát triển cơ sở hạ tầng tại các
điểm du lịch…

eo đó, từ năm 2017 đến
nay, UBND huyện đã triển khai
dự án nâng cấp đường tỉnh 243
đến khu danh thắng Đồng Lâm,
Hữu Liên với số tiền gần 1,2 tỷ
đồng; xây dựng các công trình
phục vụ du lịch tại Điểm du lịch
sinh thái Đồng Lâm với tổng
kinh phí 680 triệu đồng. Qua

khảo sát, đầu tư, đến năm 2020,
điểm du lịch cộng đồng xã Yên
ịnh được UBND tỉnh công
nhận… Nhờ đó, một số loại hình
sản phẩm du lịch mới trên địa
bàn xã đã hình thành như: du
lịch sinh thái, leo núi thể thao, du
lịch cộng đồng. 

Cùng đó, huyện đã phối hợp
với các công ty du lịch lớn triển
khai các dự án phát triển du lịch
mới với số vốn hàng chục tỷ
đồng như: Dự án phát triển du
lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại thôn
Ba Lẹng, xã Hữu Liên; dự án đầu
tư phát triển nông nghiệp kết
hợp tham quan sinh thái và dự
án Du lịch sinh thái văn hóa dân
tộc tại thôn Tân Lai, xã Hữu
Liên... Đáng chú ý, Hữu Lũng là
huyện có thế mạnh về du lịch
tâm linh, bởi tập trung nhiều cơ
sở tín ngưỡng. Do đó, hiện nay,
huyện đang tập trung nâng cao
chất lượng sản phẩm du lịch lễ
hội, tâm linh. Từ năm 2016 -

2019, bằng nguồn vốn xã hội
hóa, huyện đã nâng cấp, sửa chữa
và xây mới 6 di tích với số vốn
đầu tư trên 6 tỷ đồng; phục dựng
lại lễ hội đền Bắc Lệ và phê duyệt
Dự án đầu tư xây dựng công
trình Bãi đỗ xe xã Tân ành
nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh
của Nhân dân và du khách đến
tham quan.

Nhờ thực hiện đồng bộ các
giải pháp trên, du lịch Hữu Lũng
ngày càng có sức hút với du
khách. Năm 2019, huyện đã đón
1,2 triệu lượt khách (tăng 34% so
với năm 2017); doanh thu du lịch
ước đạt trên 96 tỷ đồng (tăng
22% so với năm 2017), tạo việc
làm cho khoảng 1.800 lao động.
Trên địa bàn đã có 4 điểm du lịch
được UBND tỉnh công nhận
gồm: đền Bắc Lệ (xã Tân ành),
đền Quan Giám Sát (xã Hòa
Lạc), du lịch sinh thái cộng đồng
xã Hữu Liên và du lịch cộng
đồng xã Yên ịnh.

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám
đốc Sở VHTTDL khẳng định:
Hữu Lũng là mảnh đất có tiềm
năng du lịch phong phú, đa dạng.
Để khai thác Sở VHTTDL sẽ tiếp
tục nâng cao hiệu quả hoạt động
xúc tiến du lịch, thương mại, đầu
tư cho các sản phẩm đặc thù của
huyện. Đồng thời, tăng cường
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân
lực; đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức quản lý Nhà
nước, các gia đình đủ năng lực tổ
chức du lịch theo mô hình du
lịch sinh thái, cộng đồng.

TUYẾT MaI

Hữu Lũng

Đa dạng các loại hình du lịch
Phát huy tiềm năng, thế mạnh
của huyện, thời gian qua,
huyện Hữu Lũng đã khuyến
khích, kêu gọi các nhà đầu tư
phát triển nhiều sản phẩm du
lịch. Đến nay, một số sản phẩm
du lịch bước đầu mang lại hiệu
quả thiết thực, thu hút du
khách đến tham quan, nghỉ
dưỡng.

Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm tại Làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên

Tối 26/10/2020, tại sân vận
động trung tâm huyện Tràng

Định, Trung tâm Khuyến công và
Xúc tiến thương mại, Sở Công
Thương phối hợp với UBND
huyện Tràng Định tổ chức khai
mạc Phiên chợ hàng Việt về
miền núi năm 2020. 

Phiên chợ diễn ra từ ngày
26/10 đến 28/10/2020 có quy
mô khoảng 30 gian hàng tiêu
chuẩn của các doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh. Các gian
hàng bày bán nhiều sản phẩm
chất lượng cao, đa dạng về
chủng loại phục vụ nhu cầu tiêu
dùng của người dân như: thực
phẩm, đồ gia dụng, quần áo,
giày dép… Phiên chợ được tổ
chức nhằm tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp Việt trưng bày,
quảng bá sản phẩm, tìm kiếm
thị trường và khảo sát tâm lý
tiêu dùng của người dân khu
vực nông thôn; đồng thời tạo cơ
hội để người tiêu dùng tìm hiểu,
mua sắm hàng Việt, so sánh chất
lượng với các sản phẩm cùng
loại trên thị trường.

Được biết trong khuôn khổ
phiên chợ hàng Việt, có thêm
khoảng 70 gian hàng thương
mại cũng tham gia tại phiên chợ
đến hết ngày 1/11/2020.

Nhân dịp này, Ban tổ chức
phiên chợ tặng 10 suất quà cho
10 học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, vượt khó, học giỏi trên địa
bàn huyện.

LƯƠNG MINH 

Tràng Định 

Khai mạc Phiên chợ
hàng Việt về miền núi
huyện Tràng định Љ
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Thực hiện đề án của Bộ
Công an, từ tháng 8/2020
đến nay, Công an tỉnh đã

bàn giao xe mô tô cho công an 21
xã, thị trấn biên giới, mỗi đơn vị
1 xe Honda, nhãn hiệu Future.
Đó là những địa bàn trọng điểm
về ANTT, điều kiện đi lại khó
khăn, xa trung tâm. Ngoài
phương tiện, lực lượng công an
các địa bàn còn được trang cấp
các thiết bị đặc chủng gắn vào xe
như: đèn, còi, cốp (tương tự xe
tuần tra của cảnh sát giao thông).
Mục đích là tạo điều kiện thuận
lợi cho lực lượng công an xã
chính quy thực thi nhiệm vụ
tuần tra, kiểm soát địa bàn.

iếu tá Vi Văn Xáo, Trưởng
Công an xã Mẫu Sơn, huyện Lộc
Bình cho biết: Sau khi được bàn
giao, Công an xã quan tâm bảo
quản xe mô tô chuyên dụng, tổ
chức tuần tra trên nhiều tuyến
đường huyện, đường tỉnh qua
địa bàn, cũng như đến các thôn
bản. Về mặt hình thức, việc tuần
tra bằng xe chuyên dụng đã góp
phần biểu dương lực lượng, nâng
cao tính “chính quy”; các đối
tượng có nguy cơ phạm tội cũng

“dè chừng” hơn khi có lực lượng
tổ chức tuần tra…

Không chỉ ở Mẫu Sơn, tại các
địa bàn khác, việc được trang bị
xe chuyên dụng phục vụ tuần tra,
kiểm soát địa bàn đã tạo điều

kiện thuận lợi hơn cho công an
cơ sở trong thực hiện nhiệm
vụ. Qua đó, chủ động phòng
ngừa, đấu tranh với các loại tội
phạm và các hành vi vi phạm
pháp luật, góp phần xây dựng lực
lượng công an tinh nhuệ, hiện
đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
công tác trong tình hình mới. Từ
tháng 8/2020 đến nay, lực lượng
công an 21 xã, thị trấn biên giới
đã sử dụng phương tiện này tổ
chức được khoảng 1.200 cuộc
tuần tra kiểm soát ANTT. 

Qua công tác tuần tra, lực
lượng công an các địa bàn đã kết
hợp nắm bắt tình hình ANTT,
tuyên truyền, nhắc nhở người
dân chấp hành pháp luật, phát
hiện, ngăn chặn các hành vi vi
phạm pháp luật… Trong 2 tháng
trở lại đây, công an các xã, thị
trấn được trang bị phương tiện

Thời
gian
qua, phong trào rèn luyện thể
lực, tập luyện thể dục thể thao
(TDTT) ở Trung đoàn 123, Bộ
Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh
lan tỏa rộng khắp trong toàn
đơn vị. Qua đó, góp phần nâng
cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ
(CBCS), đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ.

Trung tá Cao Xuân Đoàn,
Trung đoàn trưởng Trung
đoàn 123 khẳng định: Rèn

luyện thể lực, luyện tập thể thao
là hoạt động không thể tách rời
của huấn luyện chiến đấu. Hầu
như ngày nào, ở tất cả các khu
luyện tập của đơn vị đều có CBCS
tham gia tập luyện, thi đấu thể
thao sôi nổi. Việc tham gia chơi
thể thao vừa để rèn luyện vừa là
thời gian thư giãn. Thông qua các
hoạt động là dịp để chỉ huy phát
hiện những cá nhân có năng
khiếu ở từng môn thể thao, từng
trò chơi quân sự khác nhau để bồi
dưỡng, huấn luyện, xây dựng lực
lượng nòng cốt tham gia hội thao
TDTT quốc phòng các cấp.

Nhằm duy trì nghiêm các chế

độ trong ngày đối với quân nhân,
trong đó có chế độ thể dục buổi
sáng và tăng gia, thể thao buổi
chiều, việc đầu tư cơ sở vật chất
phục vụ tập luyện TDTT là nội
dung luôn được chỉ huy đơn vị

quan tâm chú trọng. Đến nay, các
thiết chế phục vụ cho tập luyện,
thi đấu thể thao của trung đoàn
đã được đầu tư cơ bản, bảo đảm
nhu cầu luyện tập cho CBCS. Từ
năm 2017 đến nay, từ nguồn kinh

phí của trên cấp 80 triệu đồng,
đơn vị trích thêm trên 130 triệu
đồng đầu tư mua nguyên vật liệu
và các trang thiết bị phục vụ nhu
cầu tập luyện thể thao. Đồng thời,
huy động công sức bộ đội tự gia
công thiết kế, xây dựng bãi thể lực
tổng hợp, sửa chữa sân bóng
chuyền, nhà thi đấu… tạo điều
kiện để CBCS được tham gia các
hoạt động thể thao lành mạnh. 

Đại úy Bàn Văn Long, Phó
Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu
đoàn 1, Trung đoàn 123 cho biết:
Như thành thói quen, cứ mỗi
buổi chiều, CBCS lại tập trung
luyện tập TDTT, duy trì hoạt
động thi đấu giao lưu bóng bàn,
bóng chuyền, cầu lông, bóng đá,
nâng cao thể lực cho bộ đội, đáp
ứng sở trường, sở thích của cá
nhân, giúp bộ đội gắn bó với đơn
vị. Qua đây, giúp người chỉ huy
các cấp quản lý quân số, nắm bắt
tâm tư, nguyện vọng của bộ đội,
kịp thời giải quyết các vấn đề nảy
sinh.

Cùng với các môn thể thao
phổ biến như: bóng đá, bóng
chuyền, bóng bàn, cầu lông…
đơn vị còn duy trì một số trò
chơi thể thao quân sự trong giờ
nghỉ, ngày nghỉ. Qua đó, hạn chế
tình trạng “xả hơi” trong thời

gian rảnh rỗi, góp phần ngăn
chặn  nguy cơ dẫn đến vi phạm
kỷ luật của bộ đội. ông qua
việc tổ chức các trò chơi thể thao
quân sự, giúp CBCS tăng cường
sức khỏe, rèn luyện giác quan, ý
chí quyết tâm giành chiến thắng
và gắn kết tinh thần đồng đội.

Chiến sĩ Nguyễn Bắc Sơn vui
vẻ cho biết: Sau một ngày huấn
luyện, rèn luyện vất vả, chúng tôi
lại có mặt tại khu tập luyện thể
lực, rèn luyện sức khỏe, chơi các
môn thể thao. Tùy theo sở thích,
mỗi người lựa chọn cho mình
một môn thể thao phù hợp để
luyện tập. Trải qua thời gian rèn
luyện thể thao đều đặn, ai nấy
đều thấy sức khỏe mình ngày
một tốt hơn nhiều. Riêng tôi,
năm 2020 đã tham gia hội thao
TDTT quốc phòng cấp Quân
khu 1 và đạt giải nhì ở nội dung
bốn môn quân sự phối hợp.

ông qua phong trào rèn
luyện thể lực, tập luyện thể thao,
từ năm 2017 đến nay, Trung
đoàn 123 đã đạt 1 giải nhất, 2 giải
nhì tại hội thao TDTT quốc
phòng do Bộ CHQS tỉnh tổ
chức; 1 cá nhân đạt giải nhất, 2
cá nhân đạt giải nhì, 4 cá nhân
đạt huy chương đồng tại hội thao
TDTT quốc phòng cấp Quân

Công an thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tuần tra bằng xe mô tô
được trang cấp

Hiệu quả từ việc trang bị xe
chuyên dụng cho công an xã 
Thời gian qua, lực lượng công an các xã biên giới, địa bàn trọng điểm, phức
tạp về an ninh trật tự (ANTT) đã tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các thiết bị và
phương tiện được trang cấp, trong đó có xe mô tô chuyên dụng. Qua đó  tạo
thuận lợi cho công an cơ sở trong tuần tra, phòng ngừa, đấu tranh với các loại
tội phạm.

HOÀNG HUẤN

công an tỉnh 
ngăn chặn kịp thời 
đối tượng chuẩn bị
đưa các nạn nhân
sang Trung Quốc bán

Ngày 26/10/2020,  Cơ quan
Cảnh sát điều tra, Công an

tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án,
khởi tố bị can đối với Trần Thu
Phượng (sinh năm 1964, trú tại
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí
Minh) về hành vi mua bán người
và mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào hồi 9 giờ ngày
23/10/2020, tổ công tác Phòng
Cảnh sát hình sự phát hiện tại
nhà nghỉ Thanh Nhàn (phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn)
nhóm đối tượng có biểu hiện
nghi vấn phạm tội mua bán
người. Qua điều tra, cơ quan chức
năng đã làm rõ 3 nạn nhân là
Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm
1998), Dương Đình Mai (sinh năm
1990) và con gái là Dương Thị
Ánh (sinh năm 2008) đều trú tại
tỉnh Cà Mau đang bị đối tượng
Trần Thu Phượng lừa bán sang
Trung Quốc.

Đối tượng khai nhận có một
người cháu ở Trung Quốc và đặt
vấn đề sẽ đưa Quỳnh và Mai sang
Trung Quốc lấy chồng. Nếu trót
lọt, Phượng sẽ được trả 1.000
nhân dân tệ và toàn bộ chi phí đi
lại. Tuy nhiên, Phượng lại nói dối
các nạn nhân là sang Hàn Quốc
lao động và hứa hẹn sẽ tìm một
công việc có lương cao; khi đang
nghỉ trọ để chuẩn bị sáng sớm
ngày hôm sau sang Trung Quốc
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các nạn nhân đã được đưa
vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
Lạng Sơn để chờ hoàn tất thủ tục
trở về với gia đình.

HUYỀN MỸ- aNH KHOa
Công an tỉnh

Trung đoàn 123

Sôi nổi phong trào rèn luyện thể lực, tập luyện thể

Chiến sĩ Trung đoàn 123 rèn luyện thể lực

Từ tháng 8/2020 đến nay, lực
lượng công an 21 xã, thị trấn biên
giới đã sử dụng xe mô tô được
trang cấp tổ chức khoảng 1.200
cuộc tuần tra kiểm soát. 
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Chính sách lao động, việc
làm, an sinh xã hội và
chăm sóc người có công

và xã hội luôn là nhiệm vụ được
gắn liền với phát triển kinh tế - xã
hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ
trên, trong những năm qua
ngành LĐTB&XH luôn nhận
được sự quan tâm sát sao của
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và
Bộ LĐTBXH, sự phối hợp chặt
chẽ của các sở, ban, ngành, các
huyện thành phố, các tổ chức
đoàn thể cùng sự đồng thuận
hưởng ứng, đồng hành của Nhân
dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong 5 năm, sở đã tham mưu
cho UBND tỉnh và cùng các
huyện, thành phố triển khai thực
hiện tốt việc lồng ghép các
chương trình, dự án góp phần hỗ
trợ hàng chục ngàn lao động có
thêm việc làm, đời sống của
người lao động đã từng bước
được cải thiện, tạo việc làm mới
cho 72.618 người, đạt 104,5% chỉ
tiêu đại hội. Bước đầu thực hiện
có hiệu quả cơ chế hợp tác lao
động qua biên giới với thành phố
Sùng tả, Quảng Tây, Trung quốc.
ực hiện có hiệu quả công tác
giải quyết chế độ và chăm sóc
người có công, trong 5 năm đã
huy động trên 8,578 tỷ đồng Quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa” xây dựng và
sửa chữa 123 nhà tình nghĩa; tặng
sổ  tiết kiệm tình nghĩa cho các
hộ người có công có hoàn cảnh
khó khăn tổng trị giá 54 triệu
đồng. Đến nay 100% xã, phường
được công nhận xã, phường làm
tốt công tác chăm sóc thương
binh, gia đình liệt sĩ và người có
công, đời sống gia đình người có
công có mức sống từ trung bình
trở lên, không còn  gia đình người
có công nghèo. 

Đồng thời, ngành tập trung
tuyên truyền, định hướng phân
luồng giáo dục, đã tuyển sinh và
đào tạo nghề giai đoạn 2015 –
2020 được 67.774 người, nâng tỷ
lệ lao động qua đào tạo của tỉnh
tăng 11,6% (từ 43,4% năm 2015
lên 55% năm 2020) vượt chỉ tiêu
đại hội. Công tác giáo dục nghề
nghiệp đã từng bước nâng cao,
từng bước thực hiện đào tạo gắn
với tạo việc làm bền vững tại
doanh nghiệp, góp phần xóa đói,
giảm nghèo, tác động và thúc đẩy
mạnh mẽ đến phát triển kinh tế
xã hội của tỉnh. am mưu triển
khai có hiệu quả Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững, tỷ lệ hộ nghèo từ
25,95% năm 2016 giảm xuống
còn 7,89% vào cuối năm 2020,
trung bình mỗi năm giảm 3,61%.
Nhiều mô hình giảm nghèo hay

được nhân rộng, nhiều tấm
gương sáng đã nỗ lực vươn lên
thoát nghèo trở thành hộ khá,
giàu và chính họ đã hỗ trợ cho
các hộ khác vượt qua khó khăn
ổn định cuộc sống.

Công tác chăm sóc trẻ em
được tăng cường, đã  thực hiện
đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ
cho 1.389 trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn và quan tâm
chăm sóc cho trên 44.660 trẻ có
nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn. Hằng năm, đơn vị
tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh
lắng nghe và có biện pháp trợ
giúp để các em có cuộc sống ổn
định, được học hành, tránh được
bạo lực bạo hành, tai nạn thương
tích... Công tác chăm sóc, giáo
dục, bảo vệ trẻ em được quan
tâm, đạt những kết quả quan
trọng, hoàn thành các chỉ tiêu
chương trình quốc gia bảo vệ trẻ
em, quan tâm xây dựng xã,
phường phù hợp với trẻ em theo
tiêu chí của Chính phủ; trẻ em có
cơ hội được tham gia ý kiến vào
các vấn đề liên quan đến quyền
của trẻ, được tạo môi trường an
toàn, thân thiện để phát triển
toàn diện; góp phần hình thành
nhân cách, tri thức, các kỹ năng
phục vụ xây dựng quê hương, đất
nước, xứng đáng trở thành chủ
nhân tương lai của đất nước.

Ngành tập trung quản lý tốt
các đối tượng đang cai nghiện và
phòng, chống mại dâm, hỗ trợ
kịp thời nạn nhân bị mua bán trở
về. Đã tổ chức cai nghiện cho 850
lượt học viên tại cơ sở cai nghiệm
ma túy tỉnh, 1.302 lượt người tại
gia đình và cộng đồng, quản lý tốt
các loại hình dịch vụ không để
hình thành tụ điểm mại dâm. Xây
dựng và nhân rộng xã, phường
lành mạnh không có tệ nạn xã
hội. ực hiện tốt công tác thanh
tra kịp thời chấn chỉnh tình trạng

để mất an toàn trong lao động tại
các doanh nghiệp, hàng năm, hỗ
trợ các doanh nghiệp tổ chức
huấn luyện an toàn lao động, do
đó tình trạng mất an toàn lao
động đã giảm đáng kể, tránh các
tổn thất về người và vật chất cho
doanh nghiệp và người lao động.

Những nỗ lực cố gắng của cán
bộ, đảng viên toàn ngành
LĐTBXH đã góp phần làm ổn
định xã hội. An sinh xã hội được
đảm bảo, thu hẹp khoảng cách
giàu nghèo, Nhân dân các dân tộc
vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc
thiểu số, các khu vực giáp biên
được chăm lo cải thiện đời sống,
vươn lên thoát nghèo, đóng góp
công sức bảo vệ vững chắc chủ
quyển biên giới, an ninh nông
thôn. Từng bước đào tạo, xây
dựng được nguồn nhân lực có
chất lượng, tham gia phát triển
kinh tế - xã hội, làm giàu cho quê
hương. Người dân được định
hướng tìm kiếm việc làm đã giảm
tỷ lệ thất nghiệp, tuyên truyền có
hiệu quả công tác xuất khẩu lao
động đem lại cuộc sống tốt hơn
cho Nhân dân. Các gia đình
chính sách, người có công với
cách mạng được chăm lo cả về vật
chất lẫn tinh thần, đã khơi dậy
được tinh thần yêu nước, truyền
thống cách mạng của gia đình,
quê hương, động viên khích lệ
tuổi trẻ tiếp tục lên đường bảo vệ
Tổ quốc. Các vấn đề xã hội được
quan tâm đúng mức cũng đã tạo
đã cho phát triển ổn định, vững
chắc về kinh tế - xã hội, an ninh
– quốc phòng của tỉnh trong giai
đoạn vừa qua.

Để công tác lao động, người
có công và xã hội tiếp tục đạt
được kết quả cao trong nhiệm kỳ
2020 - 2025, Sở LĐTB&XH đưa
ra một số bài học kinh nghiệm và
giải pháp thực hiện như sau:

Một là, tham mưu và triển

khai có hiệu quả thực hiện chủ
trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật Nhà nước
vào tình hình thực tiễn của tỉnh.
Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo
của Bộ LĐTB&XH, của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ,
phối hợp, tạo điều kiện của các
cấp, các ngành, các cơ quan, đơn
vị, sự đồng tình ủng hộ của Nhân
dân trong triển khai thực hiện
nhiệm vụ công tác, nhất là đối với
những nhiệm vụ lớn và khó
khăn, phức tạp.

Hai là, có kế hoạch triển khai
nhiệm vụ ngay từ đầu năm, xây
dựng nội dung chương trình phù
hợp với nhiệm vụ trọng tâm cần
thực hiện của cơ quan và phù hợp
với đặc điểm tình hình của ngành
để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng lãnh đạo, từng đơn vị để chỉ
đạo sát sao mọi hoạt động trong
cơ quan, đơn vị đạt kết quả.

Ba là, thường xuyên tổ chức
kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh
thực hiện nhiệm vụ và hướng
dẫn các đơn vị thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao, đồng thời
cùng nhau tháo gỡ, tìm giải pháp
khắc phục những khó khăn,
vướng mắc còn tồn tại trong quá
trình thực hiện ở tại cơ sở.

Bốn là, làm tốt công tác giáo
dục truyền thống, giáo dục phẩm
chất chính trị, tư tưởng, đạo đức
cách mạng cho cán bộ, đảng viên.
Làm  tốt công tác quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội
ngũ cán bộ kế cận theo quy hoạch
và kế hoạch hằng năm. Tuyển
dụng, bố trí, sắp xếp, đánh giá, bổ
nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ
công chức, viên chức của Sở để có
lực lượng cán bộ, lãnh đạo đủ
năng lực đủ trình độ và chuẩn
mực về đạo đức để đảm bảo hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.    

Năm là, có sự phối hợp đồng

bộ với các sở ngành, địa phương
và cơ quan đơn vị trong việc thực
hiện nhiệm vụ trọng tâm của
ngành. ực hiện tốt công tác cải
cách hành chính, chú trọng cải
cách thủ tục hành chính, tạo mọi
điều kiện cho tổ chức , công dân
và những người hưởng chế độ
được giải quyết các giao dịch
nhanh gọn, hiệu quả.

Giải pháp thực hiện trong thời
gian tới:

Phát huy những kết quả đạt
được, giai đoạn tới với những
thời cơ, thuận lợi nhưng cũng
không ít khó khăn, thách thức;
bám sát các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước, ngành
tập trung tham mưu thực hiện
tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII; đặc biệt, tập trung thực
hiện công tác đào tạo nguồn
nhân lực có chất lượng đáp ứng
yêu cầu thực tiễn của xã hội, phát
triển thị trường lao động, tạo
nhiều việc làm cho người dân,
tăng cường huy động, xã hội hóa
các nguồn lực chăm lo thực hiện
đầy đủ, kịp thời chính sách người
có công, giảm nghèo, đảm bảo an
sinh xã hội. Bên cạnh đó,  ngành
tích cực đẩy mạnh cải cách hành
chính, nhất là thủ tục hành
chính; nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên
chức; xây dựng vị trí việc làm gắn
với rà soát, tổ chức bộ máy tinh
gọn; đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục,
ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý, điều hành; tăng
cường kiểm tra, giám sát; siết
chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực
hiện công vụ; xây dựng tổ chức
cơ sở đảng trong sạch, vững
mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước trên các
lĩnh vực; tham mưu cấp ủy,
chính quyền tạo sự bứt phá, phát
triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội,
xây dựng nông thôn mới, tái cơ
cấu ngành nông nghiệp theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng và
phát triển bền vững; nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho Nhân
dân. 

Để đạt được điều đó, cán bộ,
công chức, viên chức toàn ngành
sẽ quyết tâm, tâm huyết, trách
nhiệm, tận tâm, tận tụy trong
thực hiện nhiệm vụ; không
ngừng học tập, làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; tu dưỡng, rèn luyện, trau
dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao
bản lĩnh chính trị, trình độ về
mọi mặt, lấy sự hài lòng, lợi ích
của Nhân dân làm phương châm
phục vụ; tham mưu thực hiện tốt
hơn nữa các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước về công
tác lao động, việc làm, dạy nghề,
chính sách người có công và đảm
bảo an sinh xã hội, đáp ứng sự tin
tưởng của Đảng bộ và Nhân dân
trong tỉnhn

Hiệu quả công tác lao động, việc làm,
thực hiện chính sách an sinh xã hội, 
chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh 
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có bài tham luận “Công tác lao động, việc
làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Báo Lạng
Sơn trân trọng trích đăng tham luận.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
có nhiều thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 
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“Lộc Bình là huyện có nhiều đổi
mới, sáng tạo, đa dạng hóa
hình thức phổ biến giáo dục
pháp luật (PBGDPL). Qua đó
nâng cao nhận thức, ý thức
chấp pháp luật của Nhân dân” –
đó là nhận định của ông Dương
Công Luyện, Trưởng Phòng
PBGDPL và Theo dõi thi hành
pháp luật, Sở Tư pháp.

Nếu như trước đây, công
tác tuyên truyền pháp
luật chủ yếu được triển

khai bằng hình thức tuyên truyền
miệng đơn điệu dựa trên văn bản,
thì trong 4 năm trở lại đây, các ban
ngành, đoàn thể và UBND các xã,
thị trấn trên địa bàn huyện đã đổi
mới, đa dạng hóa các hình thức
PBGDPL. 

Ông Lương Văn Chầm,
Trưởng Phòng Tư pháp huyện
Lộc Bình cho biết: ời gian qua,
phòng đã thực hiện nhiều giải
pháp đổi mới, đa dạng hình thức
PBGDPL. Trong đó, hạn chế
tuyên truyền một chiều, yêu cầu
báo cáo viên tăng cường đối thoại,
trao đổi thông tin, giải đáp vướng
mắc cho người dân. Đồng thời
khuyến khích các đơn vị đẩy
mạnh sân khấu hóa, phối hợp
thực hiện tuyên truyền pháp luật
tạo sự đồng bộ, hiệu quả.Từ đầu
năm 2020 đến nay, toàn huyện đã
tổ chức được gần 700 cuộc

PBGDPL với trên 36 nghìn lượt
người tham gia.

Nổi bật trong đổi mới công tác
PBGDPL huyện Lộc Bình đó là tổ
chức các hội thi tìm hiểu pháp
luật. Từ năm 2017 đến nay, Phòng
Tư pháp huyện đã phối hợp với
UBND các xã tổ chức được gần
20 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu
hút trên 1 nghìn lượt người tham
dự. Nội dung tập trung vào các
vấn đề pháp luật như: đất đai, hôn
nhân và gia đình, hòa giải ở cơ sở,
bảo vệ rừng, an toàn giao thông…

Tiêu biểu, giữa tháng 10/2020
vừa qua, UBND thị trấn Lộc Bình
đã tổ chức thành công hội thi tìm

hiểu pháp luật với 12 đội thi, 38
thí sinh. Ông Nguyễn Đức Hợp,
khu Hòa Bình cho biết: am gia
thi, chúng tôi trải qua 3 phần:
chào hỏi, trắc nghiệm kiến thức,
xử lý tình huống. Đây là sân chơi
bổ ích để chúng tôi trao đổi, học
hỏi kinh nghiệm, cập nhật kiến
thức pháp luật mới. Từ đó tuyên
truyền vận động người dân trong
khu chấp hành tốt pháp luật. 

Cùng đó, Phòng Tư pháp đã
tham mưu cho UBND huyện
nâng cao chất lượng đội ngũ báo
cáo viên, tuyên truyền viên pháp
luật, hòa giải viên, thông qua các
hội nghị tập huấn chuyên sâu, bồi

dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp
luật, hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ
này. Hiện nay, huyện có 415 báo
cáo viên, tuyên truyền viên pháp
luật, 238/238 khu, thôn có tổ hòa
giải ở cơ sở với 1.494 hòa giải viên,
trung bình hằng năm phòng tổ
chức 2 – 3 cuộc tập huấn cho báo
cáo viên, hòa giải viên. Đây là lực
lượng nòng cốt để thực hiện công
tác PBGDPL, kịp thời giải quyết
mâu thuẫn trong cộng đồng dân
cư, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.
Trong 9 tháng đầu năm 2020, các
tổ hòa giải của huyện đã hòa giải
thành công 104/149 vụ việc, đạt tỷ
lệ 70%.     

Ngoài ra, để công tác
PBGDPL đạt hiệu quả, các đoàn
thể huyện duy trì các mô hình
tuyên truyền pháp luật hiệu quả,
tích cực tham gia phối hợp với các
đơn vị liên quan thực hiện tốt
công tác tuyên truyền pháp luật
đến hội viên, đoàn viên bằng
nhiều hình thức. Ông Vy Văn
anh, Chủ tịch Hội Nông dân
huyện Lộc Bình cho biết: Bên
cạnh các phong trào của hội,
chúng tôi chú trọng tuyên truyền
pháp luật cho hội viên. Đặc biệt,
hiện nay huyện đang duy trì 21/21

câu lạc bộ nông dân với pháp luật,
với trên 150 thành viên. Qua mô
hình này đã nâng cao kiến thức
pháp luật cho cán bộ, hội viên
nông dân, từ đó tuyên truyền cho
đông đảo cộng đồng dân cư cùng
thực hiện. 

Bằng việc đổi mới, đa dạng
hóa hình thức PBGDPL, ý thức
tôn trọng, chấp hành pháp luật
của người dân trên địa bàn huyện
đã được nâng lên rõ rệt, hạn chế
các hành vi vi phạm pháp luật,
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của huyện. Hằng năm, tỷ lệ hộ
nghèo giảm hơn 3%. Hiện nay tỷ
lệ hộ nghèo của huyện còn 12%,
tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa đạt
80,19%. Giai đoạn 2015 – 2020, tỷ
lệ phạm pháp hình sự giảm 44,4%
so với giai đoạn trước.  

ời gian tới, huyện tiếp tục
đổi mới công tác PBGDPL, đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin, mạng xã hội trong tuyên
truyền. Đồng thời tăng cường
phối hợp giữa các ban, ngành,
đoàn thể đảm bảo công tác
PBGDPL đồng bộ, hiệu quả, có
trọng tâm, trọng điểm, đúng đối
tượng, phù hợp với địa bàn. 

DƯƠNG DUYÊN

Lộc Bình đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật

Các thí sinh tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật do UBND thị trấn Lộc Bình,
huyện Lộc Bình tổ chức tháng 10/2020 

ngành giáo dục thành Phố Lạng Sơn

chú trọng trang bị kỹ năng phòng chống
xâm hại, tai nạn thương tích cho học sinh

Những năm qua, công tác
bảo vệ, chăm sóc trẻ em
ở thành phố Lạng Sơn

luôn được các cấp, ngành và gia
đình đặc biệt quan tâm. Thực tế,
trong kế hoạch triển khai
Chương trình phòng, chống
TNTT trẻ em hằng năm, ngành
giáo dục và các trường học trên
địa bàn thành phố luôn chú
trọng truyền thông nâng cao
nhận thức về hiểm họa và những
kiến thức cơ bản về phòng,
chống TNTT, phòng chống xâm
hại, đuối nước cho học sinh. Nổi
bật là việc tổ chức các hoạt động
ngoại khóa; xây dựng mô hình
“Trường học an toàn”, tổ chức các
hoạt động vui chơi lành mạnh,
bổ ích và an toàn cho trẻ.

ầy Nông Ngọc Hồi, Phó
Hiệu trưởng Trường Tiểu học -
THCS Lê Quý Đôn, thành phố
Lạng Sơn cho biết: Cùng với
triển khai các tiết học về an toàn
giao thông, nhà trường còn tổ
chức hoạt động ngoại khóa về kỹ
năng phòng, chống xâm hại,
TNTT cho trẻ. Tại các buổi học
này, nhiều tình huống giả định
được đưa ra để các em biết cách
ứng xử, đối phó như: không ở
nhà một mình khi có người lạ
vào nhà, không đi một mình vào
buổi tối, không nhận quà của
người lạ... Các em được cung cấp

những kiến thức cơ bản về giới
tính. Ngoài ra, các em còn được
cung cấp kiến thức, kỹ năng về
phòng tránh TNTT, đặc biệt là kỹ
năng phòng chống đuối nước, từ
đó hình thành kỹ năng tự bảo vệ
bản thân.

Hay như Trường THCS
Hoàng Văn ụ, thành phố Lạng
Sơn, nhiều năm nay đã đưa môn
bơi vào hoạt động dạy học, trang
bị kỹ năng sống cho học sinh.
Cùng với đó, phối hợp với Câu
lạc bộ Giáo dục kỹ năng sống của
nhà trường để giáo dục tuyên
truyền về giới tính, các biện pháp
phòng, chống xâm hại trẻ em cho

học sinh nhà trường… Từ đó,
góp phần xây dựng trường học
an toàn và thân thiện cho trẻ, để
trẻ phát triển tốt các năng lực và
có kết quả học tập tiến bộ.

Để thu hút hơn nữa sự quan
tâm của toàn xã hội đối với trẻ
em, giảm thiểu số lượng trẻ em
bị xâm hại, bạo lực về thể chất và
tinh thần, đảm bảo cho mọi trẻ
em được sống trong môi trường
an toàn, lành mạnh và phát triển
toàn diện, ngành giáo dục thành
phố đã phối hợp với các ngành
chức năng phát hành nhiều tài
liệu về công tác phòng, chống
TNTT cho trẻ em; tờ rơi về

phòng, chống bạo lực trẻ em để
tuyên truyền trong cộng đồng
dân cư, trường học. eo đó, từ
năm học 2019 – 2020 đến nay,
các trường học trên địa bàn
thành phố đã trang bị 385 tài liệu
phòng, chống bạo lực học đường,
292 tài liệu hướng dẫn phòng,
chống xâm hại trẻ em, 309 bộ tài
liệu phòng tránh đuối nước cho
học sinh các cấp. 

Cùng đó, các trường còn tổ
chức các diễn đàn: trẻ em với chủ
đề phòng tránh tệ nạn xã hội, các
nguy cơ xâm hại, bạo lực, phòng
tránh TNTT, tham gia giao
thông an toàn... thu hút động đảo

học sinh tham gia. Đáng chú ý,
đầu năm 2020, Phòng Giáo dục
và Đào tạo phối hợp với Phòng
Lao động, ương binh – Xã hội
thành phố tổ chức diễn đàn “Trẻ
em với các vấn đề trẻ em, trẻ em
với vấn đề giáo dục đạo lức lối
sống, kỹ năng sống”, thu hút hơn
400 học sinh đến từ 18 trường
tiểu học - THCS trên địa bàn
tham dự. Qua đó, góp phần quan
trọng trong việc cung cấp kiến
thức, kỹ năng phòng, chống
TNTT, xâm hại ở trẻ em, học
sinh.

Bà Nguyễn Lệ ùy, Trưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo
thành phố Lạng Sơn cho hay:
Cùng với các hoạt động trên,
phòng còn phối hợp với các đơn
vị liên quan, các tổ chức đoàn thể
triển khai các hoạt động cải tạo
môi trường học tập, vui chơi
nhằm giảm thiểu nguy cơ gây
TNTT trong trường học. Phòng
cũng thường xuyên phổ biến,
quán triệt các nội dung quy chế,
quy ước của mô hình trường học
an toàn; triển khai ký kết các bản
đăng ký xây dựng trường học an
toàn về ANTT theo quy định; có
biện pháp quản lý, giáo dục học
sinh hợp lý, không để các em có
hành vi vi phạm pháp luật. Trong
năm học 2019 – 2020 trên địa
bàn không có học sinh nào bị tử
vong do đuối nước. Cách làm và
kết quả trên đây đã góp phần xây
dựng môi trường học tập an
toàn, lành mạnh để trẻ em được
phát triển toàn diệnn

Học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn thuyết trình về nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn

Nhằm giảm thiểu nguy cơ xâm hại, tai nạn thương tích (TNTT) cho học sinh, thời gian qua, ngành giáo
dục thành phố Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho học
sinh trong các nhà trường để chủ động phòng tránh.

HOÀNG TÙNG
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* THÔNG TIN - QUẢNG CÁO * 

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

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

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

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

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

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

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

Yêu cầu khác (nếu có): Yêu

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

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

TRƯỞNG CÔNG aN 
HUYỆN CaO LỘC
Đại tá Ngô Tiến Dũng

THông Báo Mời THầu cHào Hàng cạnH TranH rúT gọn

Đã lâu không lại thăm Háng Sấp.
Đình Lập ơi! Biết mấy tự hào, 
Kỷ niệm đẹp một thời trai trẻ,

Thủa ban đầu nhớ mãi không quên!

Nhớ Đồng Thắng, hiên ngang giữ đất.
Đồn Đồng Khuy, một đống tro tàn.

Nhớ! Quang Hòa, Châu Sơn, Điền Xá.
Đường số 4, mồ chôn giặc Pháp

Nhớ Bính Xá nổi trống Đình Pò Háng,
Lính Âu Phi hoảng loạn rút lui.

“Bác” được tin gửi trướng ngợi khen,
Bốn chữ vàng “ủng hộ kháng chiến”.
Nhớ! Kiên Mộc, Bản Hang, Bản Phục,

An toàn khu của tỉnh một thời.
Nhớ! Bắc Xa, Ngàn Chi dốc đứng,
Nơi biên thùy chiến lũy lòng dân.
Nhớ! Lâm Ca, Thái Bình, Hữu Sản,

Thóc đủ cần, quân không thiếu một người.
***

Nhớ! Tình đồng chí một thời,
Gian nan vất vả, sáng ngời thủy chung.

Trước, sau vẫn một tấm lòng,
Vì dân, vì nước hy sinh không sờn,

Bữa ăn bát cháo loãng trong,
Rau rừng, muối ớt, trám xanh đỡ lòng.

Nhớ từng con suối, dòng sông,
Nhớ các khe, bản đã từng ở qua.(1)

Đây Pác Chanh, Đồng Khoang, Bảm Chuộn,
Đây khe Mạ, Còn Duống, Còn Mò.

Dân theo Đảng, Đảng gần dân gắn bó,
Như keo sơn son sắt một lòng.

Còn nhớ mãi!
Đầu năm mới, Tết Bính Thìn, (2)

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ghé thăm,
Giữa hội trường trung tâm huyện lỵ,
Nghe báo cáo, Người cười đôn hậu,

Dân ít nhưng rộng bằng tỉnh Thái Bình,
Biết khai thác, dân giàu, tỉnh mạnh.

***
Tin vui lan khắp núi rừng,

Thi đua sản xuất tưng bừng khắp nơi.
Nhưng mây đen bỗng đâu kéo đến,

Bao phủ bầu trời khắp dọc biên cương.
Quân, dân được lệnh sẵn sàng,

Thọc sâu, đòn hiểm sau lưng địch. (3)
Như ông cha xưa đã từng làm,
Giữ từng tấc đất thiêng liêng.

Tổ quốc đã ghi công:
“Huân chương Chiến công hạng Nhất”,

Bao chiến sĩ viết nên lịch sử,
Đình Lập ơi! Bất khuất anh hùng!

Thông reo cao vút núi rừng,
Đã cho nhựa trắng giảm nghèo bền lâu,

Chè xanh, xanh khắp núi đồi, (4)
Ô Long vàng nước, quyện mùi thơm ngon.

***
Nhớ Bãi Liên, Hải Chi, Định Hải, (5)

Đến Lạng Sơn quê hương cách mạng,
Bắc Sơn xưa khởi nghĩa anh hùng,
Bao kỷ niệm nhớ mãi không quên !

Tuổi cao nhưng chí vững bền,
Lập trường kiên định con đường “Bác” đi.

NGUYỄN MINH QUÁT
(1) Cơ quan Huyện ủy đã ở.
(2) 31/1/1976.
(3) 22/2/1979.
(4) Chè tập trung ở Lâm Ca, Thái Bình và thị trấn Nông
Trường.
(5) Sau giải phóng Đường số 4 từ Kéo Cọ đến Bắc Lãng;
Đường số 13 nay gọi là Đường 31 từ Đình Lập đến An
Châu, huyện Hải Chi, huyện Đình Lập sáp nhập thành
huyện Định Hải cơ quan Huyện ủy mới đóng ở Pác
Chanh (Lâm Ca).

Nhớ mãi không quên

Ngày 27/10/2020, Sở Tư
pháp tổ chức hội nghị triển

khai Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật
(VBQPPL).

Dự hội nghị có hơn 120 đại
biểu là cán bộ văn phòng, các
ban của HĐND tỉnh, Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND
tỉnh; cộng tác viên kiểm tra, rà
soát, hệ thống hóa VBQPPL; đại
diện UBND các huyện, thành
phố…

Tại hội nghị, các đại biểu
được giới thiệu và quán triệt
những nội dung mới cơ bản của
Luật Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Ban hành
VBQPPL; các nhiệm vụ trọng
tâm trong kế hoạch triển khai thi
hành luật của Chính phủ và
UBND tỉnh. 

eo đó, Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Ban
hành VBQPPL có hiệu lực thi
hành từ ngày 1/1/2021. Luật sửa
đổi, bổ sung 54 điều về nội dung
và 14 điều về kỹ thuật của Luật
Ban hành VBQPPL, với những
nội dung mới như: tiếp tục
khẳng định, quy định cụ thể hơn
cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của
Đảng trong xây dựng, ban hành
VBQPPL; làm rõ quy định về
phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong quy trình

xây dựng, ban hành VBQPPL;
bổ sung một số hình thức
VBQPPL; sửa đổi thẩm quyền
ban hành VBQPPL của cấp
huyện, cấp xã…

Tại hội nghị, các đại biểu trao
đổi, thảo luận về khó khăn,
vướng mắc, đề xuất giải pháp
nâng cao chất lượng ban hành,
xây dựng, rà soát, kiểm tra
VBQPPL. 

eo kế hoạch, từ nay đến
hết năm 2020, UBND các huyện,
thành phố sẽ tổ chức hội nghị
triển khai luật cho các phòng,
ban cấp huyện, HĐND, UBND
cấp xã để đảm bảo luật được thi
hành đồng bộ, hiệu quả. 

DƯƠNG DUYÊN

Hơn 120 đại biểu dự triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

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

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

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

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

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

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

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

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

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

baolangson@gmail.com.
Điện thoại: 02053.813.816.

BBT

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

và Xuân Tân Sửu 2021

Ngày 26/10/2020, UBND
huyện Tràng Định (Lạng

Sơn, Việt Nam) và Chính phủ
Nhân dân huyện Long Châu
(Quảng Tây, Trung Quốc) phối
hợp tổ chức phát quang đường
thông tầm nhìn biên giới hai bên
từ cột mốc 1000 – 1001, 1007/2
đến mốc 1008 với chiều dài hơn
500 m thuộc đoạn biên giới do
Đồn Biên phòng Long Châu
(Quảng Tây, Trung Quốc) và Đồn
Biên phòng Bình Nghi (Lạng Sơn,
Việt Nam) quản lý. 

eo đó, 2 bên thống nhất
phát quang đường thông tầm nhìn

biên giới với chiều rộng 5 m, mỗi
bên phát quang rộng 2,5 m tính từ
biên giới về lãnh thổ của mỗi bên.
Quá trình phát quang đảm bảo
theo đúng kế hoạch, nắm chắc
hướng đi của đường biên giới,
theo đúng Hiệp định về quy chế
quản lý biên giới; chấp hành
nghiêm nguyên tắc đối ngoại, đảm
bảo an toàn về người, trang bị.

Hoạt động này,  góp phần xây
dựng đường biên giới hòa bình,
hữu nghị, hợp tác giữa hai nước
Việt Nam - Trung Quốc.

BÍCH LẠI
Tràng Định

Ngày 27/10/2020, UBND
huyện Văn Quan tổ chức

lớp tập huấn trọng tài môn bóng
chuyền hơi cho 26 học viên là
viên chức Trung tâm Văn hóa
ể thao và Truyền thông
huyện, giáo viên thể dục đang
trực tiếp giảng dạy tại các
trường tiểu học và THCS của
các xã, thị trấn trên địa bàn
huyện.

Tại lớp tập huấn, học viên
được truyền đạt những kiến
thức  về: phương pháp, công tác
tổ chức giải bóng chuyền hơi cấp

cơ sở; Luật Bóng chuyền hơi –
Phương pháp trọng tài; nghiệp
vụ công tác thể dục, thể thao cơ
sở; xây dựng kế hoạch, điều lệ,
điều hành tập luyện và thi đấu
môn bóng chuyền hơi cơ sở.
ông qua lớp tập huấn nhằm
trang bị những kiến thức cơ bản
về luật, phương pháp tổ chức,
trọng tài môn bóng chuyền hơi
cho học viên, từ đó góp phần phát
triển phong trào thể dục thể thao
ở cơ sở.

HOÀNG HIỀN - QUốC MừNG
Văn Quan

Văn Quan tập huấn trọng tài môn bóng chuyền hơi 

Tràng đỊnH: 

Phát quang đường thông tầm nhìn biên giới
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nhật Bản triển lãm ngọn đuốc
olympic tại 14 thành phố

Ủy ban Olympic Nhật Bản sẽ bắt đầu triển
lãm ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 tại 14 tỉnh
thành trên toàn quốc kể từ tháng 11 và kéo dài
đến tháng 3/2021.

Theo kế hoạch, triển lãm ngọn đuốc
Olympic Tokyo 2020 sẽ được bắt đầu từ ngày
7/11 tại thành phố Kanazawa thuộc tỉnh
Ishikawa và kết thúc ngày 16/3/2021 tại thị trấn
Sumita thuộc tỉnh Iwate. 

nổ bom tại một trường Hồi giáo ở
Pakistan

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có
trẻ em và hàng chục người bị thương trong một
vụ nổ bom tại một trường Hồi giáo ở thành phố
Peshawar, miền Bắc Pakistan ngày 27/10.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra
tại một lớp học kinh Koran. Đối tượng chưa rõ
danh tính giấu chất nổ bên trong một túi ni
lông. 

Tổng thống Philippines chỉ thị điều
tra tham nhũng trong cơ quan nhà
nước

Ngày 27/10, Tổng thống Philippines Rodrigo
Duterte cho biết ông đã chỉ thị Bộ Tư pháp nước
này xúc tiến điều tra sâu rộng về tình trạng
tham nhũng tại tất cả các cơ quan nhà nước từ
nay cho đến hết nhiệm kỳ tổng thống của ông
vào năm 2022. Tổng thống Duterte thừa nhận:
“Đất nước tiếp tục bị nạn tham nhũng hoành
hành. Cho đến nay, tham nhũng không yếu đi
mà còn mạnh lên”.

đánh bom và đấu súng tại đồn
cảnh sát ở afghanistan

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hàng chục
người bị thương trong vụ đánh bom xe nhằm
vào một đồn cảnh sát và sau đó là đấu súng tại
tỉnh Khost của Afghanistan trong ngày 27/10.

Vụ tấn công xảy ra khi một xe chứa bom
được kích nổ ở cổng của đồn cảnh sát đặc
nhiệm tại thành phố Khost. Hậu quả là 14 nhân
viên an ninh và 9 dân thường bị thương, trong
đó có phụ nữ và trẻ em.

iPo của ant group có thể giúp tỷ
phú Jack Ma trở thành người giàu
thứ 11 thế giới

Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma, người đồng
sáng lập tập đoàn thương mại điện tử đình đám
Alibaba, có thể trở thành người giàu thứ 11 thế
giới sau khi tập đoàn công nghệ tài chính Ant
Group, công ty con của Alibaba, tiến hành chào
bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào
ngày 27/10.

Theo Bloomberg News, Ant Group dự kiến
sẽ huy động gần 35 tỷ USD cho đợt IPO kép sắp
tới tại các thị trường chứng khoán Hong Kong
và Thượng Hải, trở thành đợt IPO lớn nhất trong
lịch sử.

TS (TỔNG HỢP) 

Quảng Trị: Khẩn trương di dời
hàng chục nghìn người dân
để tránh ngập lụt, bão số 9

Ngày 27/10, Văn phòng thường
trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai
và Tìm kiếm cứu nạn Quảng  trị đã ban
hành kế hoạch khẩn trương di dời dân
tránh bão số 9.

Theo đó, trong trường hợp ngập lụt
diễn ra nghiêm trọng, Quảng Trị di dời
trên 15.300 hộ với trên 49.000 người ở
98/124 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra,
tỉnh còn sơ tán 514 hộ với trên 2.200
người ở hai huyện miền núi Hướng
Hóa, Đakrông sinh sống trong vùng
nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ
quét… 

nhiều sự kiện hấp dẫn sẽ
diễn ra cuối tuần này tại Sa
Pa

Những ngày cuối tháng 10 là cao
điểm của chiến dịch kích cầu I Love
Sa Pa với nhiều hoạt động, sự kiện
hấp dẫn.

Điển hình là giải chạy “Vượt núi
Fansipan 2020”. Đây là sự kiện chạy
bộ đánh dấu 10 năm giải chạy
“Chinh phục đỉnh Fansipan - nhân
dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-
Hà Nội”, đồng thời hưởng ứng
chương trình kích cầu du lịch “I Love
Sa Pa” và quảng bá điểm đến Fansi-
pan với cộng đồng yêu thể thao và
mê du lịch. 

Bắt khẩn cấp Tổng giám
đốc công ty bất động sản
Phát an gia

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an Thành phố Hồ Chí
Minh cho biết, đã bắt khẩn cấp Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư
bất động sản Phát An Gia Hoàng
Mạnh Cường (sinh năm 1985, quê
Bình Phước) để điều tra hành vi “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 20/10, Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an Thành phố
Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố
vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu
tư bất động sản Phát An Gia.

Huy động trí tuệ kiều bào
đóng góp cho phục hồi và
phát triển kinh tế Việt
nam

Từ ngày 29 đến ngày 31/10, Bộ
Ngoại giao và UBND thành phố Hồ
Chí Minh phối hợp tổ chức Hội
nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về
Chuyển đổi số và khắc phục tác
động của đại dịch Covid-19 để
phát triển kinh tế Việt Nam” nhằm
huy động trí tuệ kiều bào cho
phục hồi và phát triển kinh tế đất
nước.

Nội dung thảo luận tại Hội nghị
sẽ tập trung vào một số vấn đề
như: Giải pháp khắc phục tác động

của đại dịch Covid-19 để phát triển
kinh tế đất nước; vai trò của
chuyển đổi số, ứng dụng khoa học
công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Liên tiếp phát hiện các vụ vận
chuyển gia cầm trái phép

Liên tiếp trong 2 ngày 26 và
27/10, Tổ tuần tra kiểm soát Đồn
Biên phòng Trà Cổ phối hợp với
Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh
Quảng Ninh) trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ tại vùng biển Trà Cổ
phát hiện 2 vụ vận chuyển gần
21.000 con gà giống, 1.600 con vịt
giống, 6.800 quả trứng vịt lộn nhập
trái phép từ Trung Quốc về Việt
Nam.

TS (TỔNG HỢP)

Các tỉnh: Thừa Thiên
Huế, Đà Nẵng,
Quảng Nam, Quảng

Ngãi, Bình Định, Phú Yên,
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Hà
Tĩnh, Kon Tum đã có công
điện, văn bản chỉ đạo và triển
khai ứng phó với bão như tổ
chức thông báo, hướng dẫn
tàu thuyền di chuyển trú
tránh, neo đậu…

Các tỉnh từ ừa iên
Huế đến Phú Yên dự kiến sơ
tán 448.067 người trong khu
vực nguy hiểm; thời gian
hoàn thành vào 17-19 giờ
chiều 27/10.

Các địa phương đang
khẩn trương triển khai sơ tán
người dân tại các khu vực ven
biển, thấp trũng, nhà yếu,
khu du lịch, các khu vực có
nguy cơ sạt lở ngay trong
thành phố; cho học sinh nghỉ
học theo kế hoạch và tổ chức
quản lý đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lương thực, nhu
yếu phấm thiết yếu theo
phương châm “4 tại chỗ” để
chủ động đối phó với mưa, lũ
lớn, ngập lụt, chia cắt kéo dài
nhiều ngày.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng
phương án sơ tán người dân,
cử người theo dõi, canh gác
tại các vùng thấp trũng ven
sông, ven biển, vùng nguy
hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở,
vùng ngập sâu, ngầm tràn,
nước chảy xiết, chia cắt, nguy
cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở
đất đến nơi an toàn.

Kiểm tra, rà soát các hồ
chứa thủy lợi, thủy điện, vận
hành đón lũ; đảm bảo an
toàn hồ đập, hạ du hồ chứa,
nhất là trong tình huống xả lũ
khẩn cấp. Đảm bảo an toàn
hệ thống đê biển, đặc biệt là

các trọng điểm xung yếu.
Chuẩn bị lực lượng, vật tư,
phương tiện, trang thiết bị xử
lý trọng điểm xung yếu về hồ
đập, đê điều, khẩn trương
triển khai hoàn thành hoặc
có phương án đảm bảo an
toàn các công trình đang thi
công.

Tổ chức nhắn tin cảnh
báo đến các thuê bao, thông
tin kịp thời đến tất cả người
dân trong vùng ảnh hưởng
của bão để chủ động ứng phó.

Đến 11 giờ ngày 27/10,
các địa phương đã thông báo,
kiểm đếm, hướng dẫn cho
45.009 tàu/229.290 lao động.
Trong đó, thoát khỏi khu vực
nguy hiểm: 4.061 tàu/29.748
lao động; neo đậu tại các bến:
40.806/198.424 lao động;
hiện còn trong vùng nguy
hiểm: 142 tàu/1.118 lao động
(Bình Định). Các tàu đều đã
nhận được thông tin và đang
di chuyển trú tránh.

Các lực lượng chức năng
kiên quyết kêu gọi 142 tàu
của Bình Định đang trong
khu vực nguy hiểm vào nơi
tránh trú.

Hướng dẫn sắp xếp, neo
đậu tàu thuyền, lưu ý các tàu
vận tải, tàu vãng lai. Cử cán
bộ kiểm tra, hướng dẫn neo
đậu tại bến, không để người
ở lại trên tàu khi bão đổ bộ,
kiên quyết cưỡng chế, xử lý

nghiêm những trường hợp
không chấp hành.

Tổ chức gia cố, chằng
chống lồng bè nuôi trồng hải
sản, không để dân trên lồng
bè khi bão đổ bộ; sơ tán dân
tại các khu vực nguy hiểm
vào đất liền, chỉ được quay
trở lại khi có lệnh của chính
quyền, đảm bảo an ninh, trật
tự tại các khu nuôi trồng, khu
sơ tán.

Kết luận cuộc họp, Phó
ủ tướng Trịnh Đình Dũng
đánh giá cao việc chủ động
ứng phó của các địa phương
được dự báo bão số 9 sẽ đổ
bộ vào như Đà Nẵng, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Bình
Định.

Phó ủ tướng nhấn
mạnh đây là 1 trong 2 cơn
bão mạnh nhất trong vòng 20
năm trở lại đây hướng vào
miền Trung, vì vậy, chúng ta
không được phép chủ quan,
phải triển khai có hiệu quả
mọi biện pháp với mục tiêu
bảo vệ an toàn tính mạng và
tài sản của nhân dân cũng
như của nhà nước.

“Các địa phương chủ
động, khẩn trương triển khai
phòng chống bão số 9 và
mưa lũ sau bão với phương
châm “4 tại chỗ” với sự hỗ trợ
của các bộ, ngành; rà soát tất
cả các tàu thuyền trên biển,
kêu gọi ra khỏi ngay khu vực

nguy hiểm hoặc về nơi tránh
trú an toàn; tổ chức neo đậu
an toàn để hạn chế các tàu va
vào nhau, gây hư hỏng, chìm
tàu khi bão vào”.

Phó ủ tướng nhấn
mạnh: Phải tập trung bảo
đảm an toàn trên đất liền khi
bão đổ bộ, chú trọng triển
khai sơ tán dân ra khỏi khu
vực nguy hiểm, nơi không an
toàn; bảo đảm an toàn tại các
công trình, tổ chức chằng
chống nhà cửa, kho tàng,
bệnh viện, trường học, công
sở, các biển quảng cáo...; bảo
vệ các công trình hạ tầng
trọng điểm như đường dây
500kv, cơ sở sản xuất, nhà
máy, xí nghiệp, khách sạn,
nhà hàng... Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Bộ
Công ương, Bộ Xây dựng
cùng với các địa phương phải
rà soát tất cả các hồ, đập để
kịp thời phát hiện, xử lý sự cố
nếu có; đồng thời quản lý,
vận hành an toàn hồ đập, đặc
biệt là quy trình vận hành các
hồ thủy điện”.

Các tỉnh miền Trung-Tây
Nguyên khẩn trương rà soát
các hộ dân còn ở các khu vực
có nguy cơ mất an toàn phải
di dời ngay, chủ động triển
khai biện pháp ứng phó với
mưa lũ, sạt lở đất ở miền núi
sau bão số 9.

Theo CHINHPHU.vN

Phó Thủ tướng Trịnh đình Dũng: Bảo đảm 
an toàn cho người dân và tài sản khi bão đổ bộ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang

Chiều 27/10, Phó
Thủ tướng Trịnh
Đình Dũng đã họp
với các bộ ngành, địa
phương tại Ban chỉ
đạo tiền phương
ứng phó bão số 9,
đặt tại thành phố Đà
Nẵng.


