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Đoàn công tác của tỉnh dâng hương tưởng niệm 
đồng chí Hoàng Văn Thụ

Ngày 3/11/2020, Đoàn công tác
của Thường trực Tỉnh ủy do
đồng chí Lâm Thị Phương

Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc
với Huyện ủy Văn Lãng về tình hình
triển khai thực hiện nghị quyết đại hội
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công
tác năm 2020 trên địa bàn huyện. 

am gia đoàn công tác có đồng chí
Hồ Tiến iệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn
ị Hậu, Phó Chủ tịch ường trực
HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây
dựng Đảng và lãnh đạo các sở,

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ Xem tiếp trang 2

Nhân kỷ niệm 111 năm ngày
sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
(4/11/1909 - 4/11/2020), sáng

3/11/2020, đoàn công tác của tỉnh do
đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
làm trưởng đoàn dâng hương tại Khu
lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ,
thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ,
huyện Văn Lãng. 

Tham dự có đồng chí Hồ Tiến iệu,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban ường
vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành và lãnh
đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện

Xem tiếp trang 2

Thường trực Tỉnh ủy
làm việc với Huyện ủy
Văn Lãng

Lãnh đạo UBND tỉnh 
dự ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc tại Chi Lăng
Chiều 3/11/2020, đồng chí Nguyễn

Long Hải, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân
tộc tại thôn Sao Hạ, xã Mai Sao, huyện
Chi Lăng. 

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ
và Hội Cựu Chiến binh tỉnh; lãnh đạo
huyện Chi Lăng và đại diện các ban,
ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

ôn Sao Hạ có 108 hộ dân với trên
470 nhân khẩu. Những năm qua,

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 7

Đồng chí Hoàng Văn Thụ 
trong trái tim những người con Xứ Lạng

Nhân dân tham quan, tìm hiểu các tư liệu ảnh về đồng chí Hoàng Văn Thụ tại Bảo tàng tỉnh

Xem trang 4

Xem trang 3

Về nơi thành lập chi bộ Đảng 
đầu tiên của tỉnh 

Xem trang 4

Công an huyện Văn Lãng 
đấu tranh phòng, chống
pháo nổ trái phép Xem trang 6

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm
tra xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn huyện
Cao Lộc
Ngày 3/11/2020, đoàn công tác của

UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến
iệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch
UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra
tình hình xây dựng nông thôn mới
(NTM) tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

Xuất Lễ là 1 trong 13 xã điểm xây
dựng NTM năm 2020 của tỉnh, cùng
với nguồn lực đầu tư của Nhà nước,
trong 10 tháng năm 2020, Nhân dân
trên địa bàn xã đã đóng góp trên 400
triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công
lao động để xây dựng hạ tầng, vệ sinh
môi trường. Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu
chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu



ngành liên quan.
Năm 2020, Huyện ủy Văn

Lãng đã tăng cường công tác xây
dựng đảng, xây dựng hệ thống
chính trị; tập trung tổ chức
thành công đại hội đảng bộ các
cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh
giá, xếp loại chất lượng tổ chức
cơ sở đảng đối với 3 xã đề nghị
công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới năm 2020. Đồng thời cấp
ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ
chức kiểm tra 7 tổ chức đảng, 20
đảng viên; giám sát chuyên đề
đối với 6 tổ chức đảng và 14
đảng viên.

Triển khai thực hiện nghị
quyết đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy
Văn Lãng đã ban hành các văn
bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức
quán triệt, học tập nghị quyết
đến các chi, đảng bộ trực thuộc
từ cấp huyện đến cấp thôn; phân

công các đồng chí cấp ủy viên
phụ trách từng địa bàn, khu vực;
thành lập các đoàn kiểm của Ban
ường vụ để trực tiếp kiểm tra
việc quán triệt, học tập nghị
quyết đại hội đảng các cấp tại cơ
sở. Qua kiểm tra cho thấy: công
tác triển khai nghị quyết tại các
chi, đảng bộ trực thuộc đáp ứng
được yêu cầu. 

Đối với lĩnh vực kinh tế, tính
đến hết tháng 10/2020, tổng diện
tích gieo trồng của huyện đạt
5.755 ha, đạt 99,7% kế hoạch;
trồng rừng mới được 411 ha đạt
102% kế hoạch; toàn huyện có 3
sản phẩm được công nhận sản
phẩm OCOP (chương trình mỗi
xã một sản phẩm) đạt tiêu chuẩn
3 sao; thu ngân sách đạt hơn 86,6
tỷ đồng... Lĩnh vực văn hóa, xã
hội được quan tâm thực hiện,
bảo đảm đúng chế độ, chính
sách; công tác thành tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo được
thực hiện tốt; an ninh trật tự

được bảo đảm.
ảo luận tại buổi làm việc,

các đại biểu đề nghị huyện làm
rõ một số nội dung: bố trí, sắp
xếp cán bộ không tham gia cấp
ủy khóa mới; việc nêu gương của
đội ngũ lãnh đạo quản lý, nhất là
tại cấp xã và công tác kiểm tra
giám sát, quản lý đảng viên.
Đồng thời đề nghị huyện phối
hợp tập trung triển khai một số
công việc trong thời gian tới
như: đẩy mạnh phát triển kết cấu
hạ tầng giao thông, xây dựng
phương án di chuyển chợ Na
Sầm, tăng cường quản lý đất đai
khu vực cửa khẩu Tân anh,
mở rộng đô thị thị trấn Na Sầm,
quản lý bảo vệ biên giới, phòng
chống tội phạm…

Kết luận buổi làm việc, đồng
chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận
những nỗ lực của huyện Văn
Lãng trong năm 2020 đồng thời
chỉ ra một số hạn chế huyện cần
khắc phục. 

Về nhiệm vụ trong thời gian
tới, đồng chí chỉ đạo: Huyện ủy
Văn Lãng cần tập trung đổi mới
việc triển khai học tập, đưa nghị
quyết đại hội đảng bộ các cấp
vào cuộc sống; xây dựng chương
trình hành động cho cả nhiệm
kỳ đảm bảo chất lượng tiến độ;
kiện toàn đội ngũ cán bộ. Đồng
thời có giải pháp cụ thể tháo gỡ
khó khăn để phát triển kinh tế,
thu hút đầu tư, huy động các
nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng;
tập trung liên kết đào tạo nguồn
nhân lực phục vụ phát triển kinh
tế, chú trọng công tác giảm
nghèo nhất là tại các xã biên giới,
xã đặc biệt khó khăn, thực hiện
tốt các chính sách an sinh xã hội;
phối hợp với các lực lượng chức
năng làm tốt công tác quản lý
biên giới, an ninh trật tự, phòng
chống tội phạm; nêu cao vai trò
nêu gương của đảng viên trong
thực thi kỷ cương công vụ.

TRANG NINH

Văn Lãng.
Đồng chí Hoàng Văn ụ

sinh ngày 4/11/1909 trong một
gia đình có truyền thống yêu
nước và hiếu học ở thôn Phạc
Lạn, tổng Nhân Lý, châu Văn
Uyên (nay là thôn Nhân Hòa, xã
Hoàng Văn ụ, huyện Văn
Lãng). Trong suốt chặng đường
hoạt động cách mạng, đồng chí
Hoàng Văn ụ đã có nhiều
đóng góp tích cực vào việc xây
dựng, phát triển đảng bộ các
tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng và

ái Nguyên, củng cố được
nhiều cơ sở Đảng ở Hà Nội và
các tỉnh: Hà Đông, Vĩnh Yên,
Quảng Ninh và Hải Dương… Sự
phát triển vững chắc của các cơ
sở Đảng ở các tỉnh đã đóng vai
trò nòng cốt cho việc mở rộng,
phát triển phong trào cách mạng
trên một địa bàn rộng lớn. Hoạt
động rộng khắp của đồng chí
trên nhiều địa bàn, ngoài nước,
trong nước, miền núi, đồng
bằng, thành phố, trong hầm mỏ,
nhà máy… đã thể hiện quan
điểm cách mạng toàn diện của

một cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn
xa, hiểu rộng. Tấm gương của
đồng chí mãi là niềm tự hào của
Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng
Sơn.

Tại lễ dâng hương, đoàn công
tác đã báo công về những kết
quả đạt được của tỉnh trong thực
hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ
tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015
- 2020. Đặc biệt trong năm 2020
Ban Chấp hành, Ban ường vụ
Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các
chi, đảng bộ từ cơ sở đến tỉnh tổ
chức thành công đại hội đảng bộ

các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
trong niềm phấn khởi, tin tưởng
của cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp Nhân dân trên địa bàn.

Tiếp bước truyền thống vẻ
vang, phát huy những kết quả
đạt được, Đảng bộ, chính quyền
và Nhân dân các dân tộc Lạng
Sơn tiếp tục đoàn kết thực hiện
thắng lợi các mục tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025
đã đề ra; xây dựng quê hương
Lạng Sơn ngày một mạnh giàu.

CôNG QUÂN

2 THỜI SỰ - CHÍNH TRỊThứ Tư, ngày 4/11/2020

Thường trực...
Tiếp theo trang 1

Tiếp theo trang 1

Đoàn công tác...

Chủ tịch... 

do phụ thuộc vào tiến độ xây
dựng cơ bản như: giao thông,
trường học, cơ sở vật chất văn
hoá… Để hoàn thành các tiêu
chí theo đúng tiến độ, xã kiến
nghị các cấp, ngành liên quan
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các
công trình xây dựng cơ bản. 

Đối với huyện Cao Lộc,
trong 10 tháng năm 2020,
chương trình xây dựng NTM
trên địa bàn huyện tiếp tục
được quan tâm chỉ đạo sát sao. 

Đến nay, bình quân mỗi xã
trên địa bàn huyện đạt 12,1 tiêu
chí; 5/20 xã đạt 19/19 tiêu chí;
các thôn của xã biên giới đạt
bình quân 9,95/16 tiêu chí thôn
NTM mới; xã Hải Yến, xã điểm
xây dựng NTM nâng cao năm
2020 đạt 12/14 tiêu chí xã
NTM nâng cao; hiện nay, các
xã đã đạt chuẩn NTM đang
triển khai xây dựng 5 khu dân
cư kiểu mẫu.

Tại buổi kiểm tra, đại diện

lãnh đạo một số sở, ngành đã
làm rõ một số nội dung liên
quan đến đề xuất, kiến nghị
của xã Xuất Lễ, huyện Cao
Lộc. Đồng thời đưa ra các giải
pháp cụ thể để giúp xã Xuất Lễ
sớm hoàn thành các tiêu chí
còn lại.

Phát biểu kết luận buổi
kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư

Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
biểu dương sự nỗ lực, cố gắng
của huyện Cao Lộc và xã Xuất
Lễ trong xây dựng NTM. 

Đồng chí chỉ đạo: Huyện
Cao Lộc cần tiếp tục tập trung
cao độ để chỉ đạo xây dựng
NTM từ nay đến hết năm 2020
và những năm tiếp theo; tập
trung xây dựng NTM ở các xã

biên giới; khắc phục tình trạng
chậm khởi công mới các công
trình hạ tầng NTM; quan tâm
lựa chọn các mô hình sản xuất
có hiệu quả; đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động Nhân dân
thực hiện tiêu chí môi trường;
quan tâm xây dựng khu dân cư
kiểu mẫu, xã NTM nâng cao;
quan tâm đến an ninh trật tự,
an ninh biên giới.

Đối với xã Xuất Lễ, đồng chí
yêu cầu xã cùng cơ quan liên
quan đôn đốc nhà thầu đẩy
nhanh tiến độ xây dựng cơ bản;
hoàn thiện hồ sơ đối với các
tiêu chí đã đạt để trình thẩm
định; phát huy vai trò giám sát
của cộng đồng đối với các công
trình hạ tầng; xây dựng các mô
hình sản xuất phù hợp với điều
kiện thực tế…

Trước đó, đoàn công tác đã
kiểm tra thực tế mô hình phát
triển sản xuất và một số công
trình hạ tầng trên địa bàn xã
Xuất Lễ.  

TÂN AN

Triển khai kế hoạch
thực hiện thí điểm 
xây dựng mô hình
Công dân học tập
Ngày 3/11/2020, Hội Khuyến học

tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục
và Đào tạo tổ chức hội nghị triển
khai kế hoạch thực hiện thí điểm
xây dựng mô hình Công dân học
tập cho hội khuyến học các huyện,
thành phố và cán bộ phụ trách
công tác khuyến học các phòng
giáo dục và đào tạo trên địa bàn
tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được
lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh phổ
biến kế hoạch triển khai thí điểm
xây dựng mô hình Công dân học
tập; hướng dẫn thực hiện bộ tiêu
chí đánh giá mô hình Công dân học
tập của Trung ương Hội KH Việt
Nam; hướng dẫn tổng kết các
Chương trình phối hợp giữa Hội KH
với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã
hội giai đoạn 2017 - 2020. 

Thông qua đó nhằm nâng cao
chất lượng các mô hình học tập,
góp phần quan trọng thực hiện các
mục tiêu theo Quyết định 281 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt
Đề án “Đẩy mạnh phong trào học
tập suốt đời trong gia đình, dòng
họ, cộng đồng đến năm 2020”, từng
bước nâng cao chất lượng xây
dựng mô hình học tập trên địa bàn
tỉnh. 

HOÀNG TÙNG

140 người tham gia
tập huấn Đề án phát
triển nghề công tác
xã hội
Từ ngày 3 đến  ngày 5/11/2020,

Sở Lao động, Thương binh và
Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hội
nghị tập huấn Đề án phát triển
nghề công tác xã hội tỉnh Lạng
Sơn năm 2020 cho 140 người là
cán bộ phòng LĐTB&XH – dân
tộc, cán bộ VHXH, cộng tác viên
công tác xã hội ở các thôn bản
thuộc 4 huyện: Văn Lãng, Tràng
Định, Bình Gia, Văn Quan.

Tham gia tập huấn, các học
viên được bồi dưỡng kiến thức
chuyên môn về nghề công tác xã
hội; tập huấn kỹ năng gồm: công
tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt; công tác xã hội về hỗ trợ
cho người tàn tật, nạn nhân chất
độc da cam; công tác xã hội với
người già neo đơn. 

THANH HUYỀN

Trong 2 ngày: 3 - 4/11/2020,
UBND huyện Tràng Định tổ

chức lớp bồi dưỡng kiến thức về
công tác tôn giáo cho 70 đại biểu
là lãnh đạo, công chức văn hóa -
xã hội thuộc 22 xã, thị trấn và các
thành viên trong Ban Chỉ đạo
công tác tôn giáo trên địa bàn.

Trong thời gian tập huấn, học
viên được bồi dưỡng kiến thức về
công tác tôn giáo như: quan
điểm, chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước đối với vấn đề tín
ngưỡng, tôn giáo;  Luật Tín
ngưỡng, tôn giáo và Nghị định
của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi
hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;...
giải đáp những vấn đề phát sinh,
vướng mắc đặt ra trong công tác
quản lý nhà nước về tôn giáo tại
cơ sở.

TUYẾT MAI

TràNg ĐịNH: 
70 cán bộ được bồi
dưỡng kiến thức về
công tác tôn giáo

Đại biểu đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức 
các hoạt động tại Lạng Sơn

Bên lề Liên hoan anh niên
tiên tiến đoàn khối các cơ

quan và doanh nghiệp các tỉnh,
thành phố phía Bắc lần thứ XV do
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng
Sơn đăng cai tổ chức vào ngày
4/11, ngày 3/11/2020, 350 đại biểu

tham gia chương trình đã tổ chức
nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh
Lạng Sơn. 

Các đại biểu đã dâng hương
tại khuôn viên lưu niệm Hoàng
Văn ụ, huyện Văn Lãng; thăm,
tặng quà các đối tượng tại Trung

tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; hỗ trợ 50
triệu đồng xây dựng nhà văn hóa
tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc;
tặng 10 suất quà cho gia đình
chính sách; tham quan cột mốc
biên giới, Cửa khẩu Quốc tế Hữu
Nghị, Ga Quốc tế Đồng Đăng… 

Đây là hoạt động ý nghĩa thể
hiện sự quan tâm của đại biểu
đoàn khối các cơ quan và doanh
nghiệp 26 tỉnh, thành phố phía
Bắc đối với công tác an sinh xã hội
trên địa bàn tỉnh. 

THỤC QUYÊN

Tiếp theo trang 1

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
tại buổi kiểm tra
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Sau khi Nghị quyết số 29
được ban hành, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán

sự đảng UBND tỉnh, các huyện
ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
xây dựng chương trình, kế hoạch
về phát triển lâm nghiệp để tổ
chức thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy
Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị -xã
hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức phổ
biến, quán triệt nội dung nghị
quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp
Nhân dân. UBND tỉnh đã ban
hành các chương trình, đề án, dự
án, quy hoạch, kế hoạch, chính
sách chỉ đạo các sở, ban, ngành cụ
thể hóa các mục tiêu.

eo đó, để thúc đẩy phát
triển kinh tế lâm nghiệp, tỉnh đã
đẩy mạnh thu hút đầu tư, ban
hành cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ
trợ đầu tư vào lĩnh vực lâm
nghiệp nhằm thu hút các nguồn
lực xã hội cho đầu tư phát triển
lâm nghiệp, tạo điều kiện cho
người dân có vốn để đầu tư phát
triển kinh tế đồi rừng. Cụ thể,
UBND tỉnh đã ban hành Quyết
định số 29 ngày 14/6/2016; Quyết
định số 02 ngày 9/2/2017 về các
chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay
trồng cây lâm nghiệp và cây ăn
quả, chính sách đặc thù khuyến
khích đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn. 

Qua đó, đã có 1.668 dự án
được vay vốn với tổng kinh phí
trên 204,6 tỷ đồng; trồng mới
được 11.770,7 ha cây lâm nghiệp,
137,3 ha cây ăn quả. Ngoài ra,

UBND tỉnh đã sử dụng nguồn
ngân sách tỉnh hỗ trợ từ 4 đến 6
tỷ đồng/năm mua cây giống lâm
nghiệp với số lượng 3 - 5 triệu cây
các loại để hỗ trợ Nhân dân trồng
rừng. 

Cá cơ chế, chính sách đã thúc
đẩy mạnh mẽ xã hội hóa nghề
rừng, từng bước chuyển dịch từ
lâm nghiệp truyền thống, phụ
thuộc vào ngân sách Nhà nước là
chính sang lâm nghiệp xã hội.
eo thống kê, tổng vốn huy động
đầu tư cho các chương trình, dự
án bảo vệ và phát triển rừng giai
đoạn 2011 - 2020 là trên 894,6 tỷ
đồng, trong đó vốn huy động từ
doanh nghiệp, trong Nhân dân là
457,5 tỷ đồng. Tỷ trọng nguồn vốn
huy động từ Nhân dân, doanh
nghiệp, vốn vay và lồng ghép các
chương trình, dự án khác trong
tổng nguồn vốn đầu tư bảo vệ và
phát triển rừng tăng từ 41,5% năm
2011 lên 58,0% năm 2020. 

Cùng với việc triển khai tốt các
cơ chế, chính sách, các cấp, ngành
chuyên môn đã tham mưu với
UBND tỉnh thực hiện tốt công tác
quy hoạch, xúc tiến đầu tư, áp
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,
phát triển hạ tầng… trong lĩnh
vực lâm nghiệp. Từ đó tạo chuyển
biến mạnh mẽ trong phát triển
kinh tế rừng. eo ước tính của
Chi cục Kiểm lâm, từ năm 2011

đến hết năm 2020, toàn tỉnh trồng
mới được 106.680 ha rừng, vượt
mục tiêu Nghị quyết 29 (mục tiêu
trồng mới trên 75.000 ha). 

Trên địa bàn tỉnh đã hình
thành các vùng sản xuất tập trung
một số loài cây chủ lực, cây gỗ lớn
như: vùng thông ở các huyện: Lộc
Bình, Đình Lập và Cao Lộc với
diện tích 110.000 ha; vùng trồng
keo, bạch đàn tại các huyện: Chi
Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập với
diện tích trên 31.200 ha; vùng hồi
ở các huyện: Văn Quan, Bình Gia,
Văn Lãng với diện tích trên 25.000
ha; đang dần hình thành vùng
trồng quế ở các huyện: Tràng
Định, Bình Gia, Bắc Sơn với diện
tích trên 3.000 ha...

Đồng thời, việc phát triển các
cơ sở chế biến lâm sản tiếp tục
được quan tâm, giai đoạn 2011-
2020, cấp có thẩm quyền đã phê
duyệt hỗ trợ 46 đề án hỗ trợ ứng
dụng, chuyển giao khoa học kỹ
thuật cho các cơ sở, doanh nghiệp
chế biến lâm sản, với tổng kinh phí
hỗ trợ trên 5,1 tỷ đồng. Toàn tỉnh
hiện  có 249 cơ sở chế biến, kinh
doanh lâm sản các loại. Sản lượng
chế biến các loại sản phẩm như:
ván bóc, ván ép, ván dán, gỗ xẻ,...
và các sản phẩm từ rừng trồng
năm 2020 ước đạt 126 nghìn mét
khối, tăng gấp 5,75 lần so với năm
2011, ước tính tổng doanh thu đạt

trên 450 tỷ đồng. Giá trị các mặt
hàng xuất khẩu địa phương năm
2020 ước đạt 137,5 triệu USD,
tăng gấp 2,8 lần so với năm 2011,
sản phẩm chủ yếu của tỉnh là các
loại ván bóc, ván ép, ván dán,
nhựa thông, hoa hồi. Các cơ sở
chế biến ngày càng mở rộng thị
trường tiêu thụ, xuất khẩu làm
tăng giá trị sản phẩm,...  Sản phẩm
đồ gỗ được xuất khẩu sang các
nước: Trung Quốc, Hàn Quốc,
Nhật Bản… 

Qua gần 10 năm triển khai,
Nghị quyết số 29 đã thực sự đi vào
cuộc sống, sản xuất lâm nghiệp đã
có những bước tiến vượt bậc, từng
bước phát huy được thế mạnh về
phát triển lâm nghiệp của một
tỉnh miền núi, biên giới như Lạng
Sơn. Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, trong đó có sản xuất lâm
nghiệp vẫn được xác định là một
trong những chương trình trọng
tâm trong thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc tổng
kết, đánh giá kết quả và những bài
học kinh nghiệm  rút ra được
trong quá trình triển khai Nghị
quyết 29 là cơ sở quan trọng để các
cấp, ngành tiếp tục tham mưu, đề
xuất với tỉnh có những cơ chế,
chính sách thúc đẩy sản xuất lâm
nghiệp phát triển nhanh và bền
vững hơn nữan

Thực hiện nghị quyếT số 29

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp
VŨ NHƯ PHONG

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát
triển lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2020, sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vượt
bậc. Năm 2020, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp ước đạt 4.122  tỷ đồng, tăng gần 3 nghìn tỷ đồng so
với năm 2010. Sản xuất lâm nghiệp góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp,
nâng cao đời sống người dân.

Trong khi dự án đang thực
hiện công tác chuẩn bị đầu
tư và thực hiện quy trình

giải phóng mặt bằng để xây dựng
nhà máy, ngày 25/9/2020, UBND
huyện Văn Quan nhận được đơn
đề nghị của các hộ dân trú tại thôn
Nà Chanh, xã Tràng Phái có nội
dung: “Doanh nghiệp muốn sử
dụng khu đất đồi Pò Thang thuộc
thôn Nà Chanh, xã Tràng Phái để
làm khu xử lý rác thải, các hộ dân
trong thôn không đồng ý vì lo lắng
khu xử lý rác sẽ gây ô nhiễm môi
trường, ảnh hưởng đến sức khỏe,
đời sống của các hộ dân”. 

Ông Nông Văn àm, trú tại
thôn Nà Chanh cho biết: Tôi ủng
hộ chủ trương xây dựng nhà máy
xử lý rác thải rắn của tỉnh, tuy
nhiên, để xây dựng công trình tại
thôn Nà Chanh thì không chỉ gia
đình tôi mà còn nhiều hộ trong
thôn không nhất trí vì lo ngại ô

nhiễm không khí và ô nhiễm
nguồn nước.

Ngày 2/11/2020, UBND huyện
Văn Quan đã tổ chức đối thoại với
người dân tại nhà văn hóa thôn
Nà Chanh với sự tham gia của các
sở, ngành liên quan của tỉnh và
doanh nghiệp thực hiện dự án.
Ông Nguyễn Văn Trị, đại diện
Công ty TNHH Môi trường Lạng
Sơn - nhà đầu tư, đơn vị triển khai
dự án khẳng định: Nhà máy tái
chế xử lý chất thải rắn được xây
dựng bằng công nghệ tiên tiến, khi
đi vào vận hành không để phát
sinh nước rỉ rác thải và khí thải
ảnh hưởng tới môi trường nước,
không khí. Công ty sẽ chịu trách
nhiệm với bà con và bồi thường
toàn bộ thiệt hại về cây cối, hoa
màu cũng như đời sống của bà
con nếu nhà máy để xảy ra ô
nhiễm môi trường. 

Mặc dù cam kết của doanh

nghiệp là vậy nhưng gần 20 ý kiến
phát biểu tại buổi đối thoại của các
hộ dân thôn Nà Chanh đều chưa
đồng tình với xây dựng nhà máy
tái chế xử lý chất thải rắn tại thôn.
Liên quan đến những lo ngại của
người dân, bà Lương Mai Tú, Chủ
tịch UBND huyện Văn Quan cho
biết: Hiện nay, rác thải ở khu vực
nông thôn, tại các chợ nông thôn
của huyện và các khu vực phụ cận
ngày càng tăng, vì vậy, vấn đề xử lý
rác thải bảo đảm môi trường là rất
cấp thiết. Việc thu hút đầu tư xây
dựng nhà máy xử lý rác thải đạt
tiêu chuẩn về môi trường là chủ
trương lớn và đúng đắn của tỉnh,
tiến tới chấm dứt việc xử lý rác
thải bằng biện pháp chôn lấp như
hiện nay. Trước những lo ngại của
người dân, UBND huyện sẽ tiếp
tục tuyên truyền, vận động bà con,
đồng thời sẽ báo cáo UBND tỉnh
xin chủ trương giải quyết.

Bà Tú khẳng định: Xây dựng
nhà máy tái chế xử lý chất thải rắn
là để phục vụ Nhân dân nhưng
chính quyền huyện và xã cũng
phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến
của Nhân dân để tìm được tiếng
nói chung. Do vậy, UBND huyện

sẽ bám sát ý kiến chỉ đạo của
UBND tỉnh, thông tin công khai
đến bà con cũng như cân nhắc kỹ
lưỡng các phương án và có biện
pháp tuyên truyền, vận động để
người dân hiểu và ủng hộ.

CôNG QUÂN

Dự áN NHà máy Xử Lý CHấT THải rắN TrêN Địa BàN HUyệN VăN QUaN:

Cần tiếp tục tuyên truyền, tạo đồng thuận

Người dân thôn Nà Chanh phát biểu ý kiến về dự án tại buổi đối thoại do UBND
huyện Văn Quan tổ chức ngày 2/11

Dự án nhà máy tái chế xử lý chất thải rắn tại thôn Nà Chanh, xã Tràng Phái,
huyện Văn Quan được UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND huyện Văn Quan
triển khai và hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện từ cuối năm 2019.
Tổng diện tích mặt bằng quy hoạch xây dựng nhà máy là 8,9 ha tại khu đồi Pò
Thang, thôn Nà Chanh. Khu đất dự kiến thực hiện xây dựng nhà máy hiện do 8
hộ gia đình trong thôn Nà Chanh đang sử dụng. Dự án có tổng mức đầu tư 158
tỷ đồng. Nhà máy áp dụng công nghệ, quy trình xử lý hiện đại và không ảnh
hưởng đến môi trường với năng lực giải quyết rác thải khoảng 300 tấn/ngày và
không có việc chôn lấp rác, nguồn nước thải từ rác được thu gom xử lý triệt để.

“Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: Thực hiện Nghị
quyết 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp, giai đoạn 2011- 2020
đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế đồi rừng có thu nhập cao và ổn định. Giá trị

sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2020 ước đạt 4.122  tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với
năm 2010, tốc độ tăng trưởng đạt 5,8%/năm, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra”.

Dự án nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn tại thôn Nà Chanh, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan được
UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Môi trường Lạng Sơn nghiên cứu thực hiện dự án. Mục tiêu của dự
án là xây dựng nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn bằng công nghệ hiện đại để giải quyết bài toán về
xử lý rác thải cho huyện Văn Quan và các khu vực phụ cận. Tuy nhiên, dự án chưa nhận được sự đồng
thuận của người dân do lo ngại về ô nhiễm môi trường.  

Trên 160 doanh
nghiệp được cập nhật
chính sách thuế 

Ngày 3/11/2020, Cục Thuế tỉnh
phối hợp với Hội tư vấn Thuế

Việt Nam và một số đơn vị liên
quan tổ chức hội nghị cập nhật
chính sách thuế cho đại diện trên
160 doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại điện các
doanh nghiệp được giới thiệu
một số nội dung mới của Luật
Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực thi
hành từ ngày 1/7/2020). Bên cạnh
đó, các đại biểu được truyền đạt
một số nội dung liên quan đến
việc xử phạt vi phạm hành chính
về thuế; quy định về quản lý thuế
đối với doanh nghiệp có giao dịch
liên kết; hướng dẫn về việc giảm
30% thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp năm 2020 đối với doanh
nghiệp nhỏ và vừa có doanh thu
200 tỷ đồng/năm trở xuống…

Thông qua hội nghị giúp các
doanh nghiệp trên địa bàn cập
nhật, nắm bắt một số chính sách
thuế mới, đồng thời các cơ quan
chuyên môn, đặc biệt Hội tư vấn
Thuế Việt Nam giải đáp vướng
mắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp
ngân sách của các doanh nghiệp
trên địa bàn.

TÂN AN

giá lợn hơi giảm 5%
Theo số liệu từ Sở Công

thương, tính đến cuối tháng
10/2020, giá lợn hơi trên địa bàn
tỉnh dao động từ 76 đến 78 nghìn
đồng/kg, giảm 5% so với tháng
9/2020. Cùng đó, giá thịt lợn tại
các chợ giảm 10 nghìn đồng/kg,
dao động từ 120 nghìn đồng đến
140 nghìn đồng/kg.

Nguyên nhân giá thịt lợn
giảm là do thời gian qua, việc tái
đàn trên địa bàn tỉnh được tăng
cường nên số lượng đàn lợn gia
tăng. Bên cạnh đó, nguồn cung
thịt lợn từ các tỉnh, thành lân cận
cũng góp phần giảm giá thịt lợn
trong tỉnh.

CẨM HÀ
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Đến thăm nhà bia lưu
niệm tại thôn Còn Pheo,
xã Thụy Hùng, chúng tôi

được cô giáo Bạch Thị Lưỡng,
Hiệu trưởng Trường Tiểu học
Thụy Hùng giới thiệu: Nhà bia
được xây dựng năm 2010, nằm
trong khuôn viên điểm trường,
chúng tôi trồng thêm hoa và cây
cảnh làm đẹp cho di tích. Tại đây,
nhà trường thường xuyên tổ
chức hoạt động ngoại khoá, giới
thiệu cho học sinh biết về nơi
thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên
của tỉnh và về cuộc đời, sự
nghiệp của người chiến sĩ cộng
sản kiên trung - Hoàng Văn Thụ.

eo tư liệu lịch sử, sau khi
Đảng Cộng sản Việt Nam thành
lập (ngày 3/2/1930), dưới sự lãnh
đạo của Đảng, phong trào cách
mạng phát triển rộng khắp cả
nước. Giữa năm 1933, đồng chí
Hoàng Văn ụ tới xã ụy
Hùng (Văn Uyên, Lạng Sơn) tổ
chức kết nạp các quần chúng
trung kiên vào Đảng Cộng sản
Đông Dương, đồng thời thành
lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu
tiên trên địa bàn tỉnh gồm 5 đảng
viên: Đoàn Viết Bứng, Đoàn Viết
Cảnh, Đồng Viết Đại, Nông Viết

Bảo và Mã Khánh Phương. Đồng
chí Hoàng Văn ụ trực tiếp làm
Bí thư Chi bộ. 

Chi bộ Đảng ụy Hùng
thành lập là cột mốc đầu tiên

đánh dấu bước trưởng thành của
phong trào cách mạng ở tỉnh
Lạng Sơn. Từ đây, trên cương vị
là Bí thư Chi bộ đầu tiên của
tỉnh, đồng chí Hoàng Văn ụ đã

cùng tập thể Chi bộ ụy Hùng
đảm nhận vai trò nòng cốt để chỉ
đạo việc xây dựng và phát triển
phong trào cách mạng toàn tỉnh
trong giai đoạn đầu của cuộc đấu

tranh giải phóng dân tộc do
Đảng lãnh đạo.

Cùng với Nhân dân trong
tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
Nhân dân trên địa bàn xã ụy
Hùng đã có những đóng góp
quan trọng trong Cách mạng
áng Tám 1945. Trong các cuộc
kháng chiến chống Pháp, chống
Mỹ, Đảng bộ và Nhân dân ụy
Hùng đã huy động sức người, sức
của, góp phần vào thắng lợi
chung của đất nước. 

Trải qua gần 90 năm xây
dựng, trưởng thành, từ Chi bộ
Đảng gồm 5 đảng viên, đến nay,
Đảng bộ xã ụy Hùng có 14 chi
bộ với 185 đảng viên. Tiếp bước
truyền thống vẻ vang của các thế
hệ đi trước, Đảng bộ và Nhân
dân xã ụy Hùng luôn nỗ lực
đoàn kết, vượt mọi khó khăn để
xây dựng quê hương giàu đẹp,
phát triển.

Ông Chu Viết Hoan, Phó Bí
thư ường trực Đảng uỷ xã
ụy Hùng cho biết: Bước vào
thời kỳ đổi mới và phát triển,
Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo
Nhân dân khai thác tiềm năng,
thế mạnh địa phương để thúc
đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
Trong 4 năm qua, thực hiện
chương trình xây dựng nông
thôn mới, toàn xã đã bê tông hoá
được hơn 10 km đường giao
thông nông thôn, trong đó, Nhân
dân đóng góp 600 triệu đồng và
hơn 4 nghìn ngày công. Hiện nay,
đảng bộ xã định hướng bà con
tập trung phát triển một số mô
hình kinh tế có giá trị như: mía,
hồi, sở. Đến nay, xã đã đạt 10/19
tiêu chí nông thôn mới, thu nhập
bình quân đạt 34 triệu
đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo
còn 8,5% (giảm 23% so với năm
2015)n

Đã hơn 76 năm kể từ ngày hy
sinh (24/5/1944 - 24/5/2020)
nhưng thân thế, cuộc đời hoạt
động cách mạng và những
cống hiến to lớn của đồng chí
Hoàng Văn Thụ đối với sự
nghiệp cách mạng của Đảng và
dân tộc vẫn sống mãi trong trái
tim những người con Xứ Lạng
qua những bài thơ, câu then,
những tài liệu, hiện vật được
gìn giữ, trân quý… 

Trong ngôi nhà cấp bốn
nhỏ, ông Bế Văn Dần, 90
tuổi ở thôn Chiến Thắng,

xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn
Lãng vừa kể chuyện về cuộc đời
nghề giáo vừa hát cho chúng tôi
nghe 2 bài hát then gồm: “Thăm
bảo tàng Hoàng Văn Thụ” và
“Mời bạn về thăm quê tôi” do
chính ông sáng tác. Với những
ngôn từ mộc mạc, chân tình, bài
hát thấm sâu vào trái tim của
người nghe, cảm nhận được tình
cảm, niềm tự hào về người con ưu
tú của quê hương Xứ Lạng. Ông
Dần chia sẻ: Chúng ta có được
cuộc sống đủ đầy như  hôm nay
là nhờ công ơn của những người
anh hùng dân tộc, trong đó, Lạng
Sơn tự hào có đồng chí Hoàng
Văn Thụ. Vì thế, tôi đã sáng tác 2
ca khúc ca ngợi người anh hùng
với mong muốn giáo dục con
cháu truyền thống “Uống nước
nhớ nguồn”, khơi dậy lòng tự tôn

dân tộc và nỗ lực học tập, lao
động tốt, góp sức xây dựng quê
hương ngày càng giàu đẹp.

Rời nhà ông Dần, chúng tôi
đến gặp chị Chu Quế Ngân, cán
bộ Bảo tàng tỉnh. Trong gần 30
năm công tác, chị đã cùng các
đồng nghiệp sưu tầm bổ sung
được hàng trăm tư liệu, hình ảnh,
hiện vật liên quan đến đồng chí
Hoàng Văn ụ. Với mỗi chuyến
đi, chị thường ghi chép chi tiết,
cẩn thận nội dung, ý nghĩa của
từng tài liệu, hiện vật. Chị Ngân
kể: Tôi nhớ nhất chuyến đi cùng
đoàn công tác của Bảo tàng tỉnh
đến thị trấn Long Châu và khu
Hạ Đống (huyện Long Châu,
Quảng Tây, Trung Quốc). Với sự

giúp đỡ tận tình của cán bộ Bảo
tàng Long Châu, chúng tôi đã
được tiếp xúc với hầu hết các di
tích, tư liệu, tài liệu hiện vật về
đồng chí Hoàng Văn ụ  đang
được bảo tồn, lưu giữ ở đây. Khi
trở về, chúng tôi đã nghiên cứu,
xâu chuỗi các dữ liệu  để tái hiện
những năm tháng hoạt động của
đồng chí Hoàng Văn ụ ở Long
Châu. Tác phẩm “Một số di tích
ghi dấu hoạt động của đồng chí
Hoàng Văn ụ ở Long Châu,
Trung Quốc”, "Nhà số 74, 76 phố
Nam - cơ quan bí mật của Đảng
ở Long Châu" đăng trên Báo
Lạng Sơn nhân dịp kỷ niệm 110
năm ngày sinh đồng chí Hoàng
Văn ụ đã được viết trong hoàn

cảnh đó.
Cùng với ông Dần, chị Ngân,

cuộc đời và sự nghiệp cách mạng
của đồng chí Hoàng Văn ụ
luôn là cảm hứng sáng tạo vô tận
giúp những người con Xứ Lạng,
nhất là các nghệ sĩ sáng tạo nên
những tác phẩm nghệ thuật đi
vào lòng người. 

eo thống kê của Sở Văn
hóa – ể thao và Du lịch
(VHTTDL), toàn tỉnh có 250 văn
nghệ sĩ, 50 CLB dân ca với gần
1000 hội viên. Từ năm 2015 đến
nay, các văn nghệ sỹ và hội viên
thuộc các CLB dân ca đã sáng tác
gần 100 tác phẩm sáng tác thuộc
các thể loại, thơ, âm nhạc, bút ký,
mỹ thuật...  lấy cảm hứng từ chủ
đề ca ngợi công lao, những đóng
góp to lớn của anh hùng Hoàng
Văn ụ. 

Để có được những kết quả đó,
những năm qua, các cấp, ngành,
đoàn thể chính trị - xã hội trên
địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyên
truyền, tổ chức các hoạt động,
phong trào thi đua yêu nước
nhằm giáo dục truyền thống cách
mạng cho thế hệ trẻ, tạo sức lan
tỏa, động viên cán bộ, đảng viên
và Nhân dân ra sức thi đua hoàn
thành các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiêu
biểu như phong trào thi đua chào
mừng kỷ niệm 188 năm ngày
thành lập tỉnh Lạng Sơn

(4/11/1831- 4/11/2019) và 110
năm ngày sinh đồng chí Hoàng
Văn ụ (4/11/1909 - 4/11/2019);
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật
Hoàng Văn ụ lần thứ V với 143
tác phẩm dự thi; Cuộc thi viết
“Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động
cách mạng và những cống hiến to
lớn của đồng chí Hoàng Văn ụ
đối với sự nghiệp cách mạng của
Đảng và dân tộc” với 18.188 bài
tham gia…

Ông Phan Văn Hòa, Phó
Giám đốc Sở VHTTDL cho biết:
Từ tháng 10/2020, ngành đã triển
khai các hoạt động có ý nghĩa
như: tăng cường tuyên truyền,
giáo dục truyền thống; tổ chức
triển lãm, các tour, tuyến hành
hương du lịch về nguồn, khai
mạc tuần phim tuyên truyền về
thân thế, sự nghiệp của đồng chí
Hoàng Văn ụ. Đồng thời,
chỉnh trang lại các di tích liên
quan đến đồng chí Hoàng Văn
ụ… Việc tổ chức các hoạt động
này nhằm tưởng nhớ đồng chí
Hoàng Văn ụ gắn với kỷ niệm
189 năm ngày thành lập tỉnh
(4/11/1931 - 4/11/2020). Qua đây
giúp cán bộ, Nhân dân hiểu sâu
sắc hơn về thân thế, sự nghiệp và
những cống hiến, hy sinh của
đồng chí Hoàng Văn ụ và lịch
sử hình thành, phát triển của tỉnh
Lạng Sơn trong gần 200 năm qua. 

NGỌC HIẾU – HUY ANH 

Cán bộ Bảo tàng tỉnh thực hiện chỉnh lý, trưng bày các hiện vật, tài liệu 
về đồng chí Hoàng Văn Thụ

Giáo viên Trường Tiểu học xã Thụy Hùng giới thiệu về sự kiện thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh với học sinh

Về nơi thành lập chi bộ Đảng 
đầu tiên của tỉnh
Trong những ngày đầu tháng 11, chúng tôi có dịp đến xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, nơi thành lập chi
bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Thụ làm Bí thư. Tiếp bước truyền thống
cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mảnh đất Thuỵ Hùng hôm nay đang từng bước chuyển mình
và có nhiều khởi sắc.

PHƯƠNG DUNG

Đồng chí Hoàng Văn Thụ trong trái tim những người con Xứ Lạng

Ông Vy Minh Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cao Lộc cho
biết: Đảng bộ xã Thụy Hùng là một trong những đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm qua. Cấp uỷ, chính
quyền và Nhân dân xã đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đặc biệt trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần cho người dân. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ tiếp tục quan tâm, khơi dậy truyền thống cách
mạng, huy động mọi nguồn lực để xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022 theo lộ trình đã đề ra.
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Mô hình về công tác thu
hồi, phòng chống tội
phạm liên quan đến

VKVLN&CCHT ở thị trấn Đồng
Đăng, huyện Cao Lộc được Công
an tỉnh lựa chọn triển khai từ
tháng 5/2019. Đây là 1 trong 5
đơn vị của toàn quốc thực hiện
điểm (trong đó Đồng Đăng là
đơn vị duy nhất ở Lạng Sơn được
chọn thực hiện điểm). 

Đại úy Vi Minh Tuân, Trưởng
Công an thị trấn cho biết: Địa bàn
hiện có hơn 2.160 hộ dân, với
hơn 9.200 nhân khẩu, sinh sống
tại 7 khu phố. Ngoài ra, thị trấn
thường xuyên có hàng trăm hộ từ
các tỉnh miền xuôi và nhiều
huyện trong tỉnh đến tạm trú lao
động, buôn bán, trao đổi hàng
hóa và phát triển thương mại
dịch vụ… Hơn nữa, thị trấn là địa
bàn biên giới nên tiềm ẩn nhiều
vấn đề phức tạp về ANTT, trong
đó liên quan đến
VKVLN&CCHT, ảnh hưởng đến
cuộc sống của Nhân dân. Trên cơ
sở chỉ đạo của cấp trên, Công an
thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền thị trấn ban hành
Nghị quyết chuyên đề về công tác

đảm bảo ANTT; phòng chống
các hành vi sai phạm về pháo, gắn
với thực hiện Luật Quản lý sử
dụng VKVLN&CCHT. Định kỳ
hằng tháng, thị trấn tổ chức họp
đánh giá, rút kinh nghiệm liên
quan đến thực hiện mô hình. 

eo đó, đối với công tác
tuyên truyền, Công an thị trấn
thường xuyên phối hợp với cấp
ủy, chính quyền, các ban, đoàn
thể tổ chức tuyên truyền tập
trung, kết hợp với vận động cá

biệt nhằm thu hồi
VKVLN&CCHT hiệu quả, nhất
là trong các đợt cao điểm như: Tết
Nguyên đán, Tết anh minh, Lễ
hội đền Mẫu Đồng Đăng. Kết
quả, từ tháng 5/2019 (từ khi thực
hiện mô hình) đến nay, Công an
thị trấn đã phối hợp tổ chức
tuyên truyền trên hệ thống loa
truyền thanh được 22 buổi, với
thời lượng 660 phút. Cùng đó,
vận động gần 2.200 hộ gia đình,
250 hộ kinh doanh ở chợ thị trấn

và Trung tâm ương mại Đồng
Đăng, hàng nghìn học sinh, giáo
viên, nhân viên các trường học ký
cam kết không tàng trữ, sử dụng
trái phép VKVLN&CCHT. Đồng
thời, phát 700 tờ rơi, 400 áp phích
có nội dung liên quan cho các
tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Đối với công tác đấu tranh,
lực lượng chức năng của thị trấn
đã tích cực nắm bắt tình hình, tổ
chức triển khai các biện pháp
nghiệp vụ, phát hiện và xử lý kịp
thời các vụ việc. Cụ thể, từ tháng
6/2019 đến nay, công an thị trấn
đã phối hợp với các lực lượng
chức năng trên địa bàn bắt 14 vụ,
14 đối tượng, thu giữ 1.236 kg
pháo các loại. Cùng đó, bắt 3 vụ,
thu giữ 27 dùi cui, 196 khẩu súng,
hơn 500 gậy sắt 3 khúc… 

Về công tác vận động, từ khi
triển khai mô hình đến nay, lực
lượng công an thị trấn Đồng
Đăng đã phối hợp với các ban,
đoàn thể, khu phố trên địa bàn
tuyên truyền, vận động Nhân dân
giao nộp nhiều loại
VKVLN&CCHT. Trong đó,  riêng
từ đầu tháng 7/2020 đến nay,
Công an thị trấn đã thu 6 khẩu
súng bắn điện; 24 viên đạn hơi
cay; 12 viên đạn bắn điện; 3 dùi
cui điện; 1 dao quắm dài 80 cm; 1
thanh đao dài 80 cm…

Những kết quả đạt được nêu
trên đã góp phần phòng ngừa
những vụ việc đáng tiếc liên quan
VKVLN&CCHT trên địa bàn. 

HOÀNG HUẤN

Các loại VKVLN&CCHT do Công an thị trấn Đồng Đăng thu giữ 

THU Hồi Vũ kHí, VậT LiệU Nổ Và CôNg Cụ Hỗ Trợ:

Ghi nhận từ mô hình điểm ở Đồng Đăng

Theo thống kê của lực
lượng chức năng, Lạng
Sơn hiện có 40 cơ sở kinh

doanh, vận chuyển, sử dụng
VLNCN, 33 kho bảo quản
VLNCN được cấp phép có trữ
lượng từ 5 tấn đến 70 tấn. Đây là
những cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy
cơ cháy nổ cao, nếu không
thường xuyên quan tâm, nâng
cao tinh thần cảnh giác, có thể
xảy ra các sự cố, hậu quả khôn
lường. Vì vậy, để đảm bảo an
toàn, phòng chống cháy nổ, thời
gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ (PCCC - CNCH), Công an
tỉnh đã chủ động rà soát, xây
dựng kế hoạch tuyên truyền,
hướng dẫn các doanh nghiệp
thành lập đội PCCC cơ sở. Hiện
nay, toàn tỉnh có 40/40 cơ sở kinh
doanh, vận chuyển, sử dụng
VLNCN có đội PCCC với 400
đội viên. 

Hằng năm, lực lượng chức
năng tổ chức huấn luyện nghiệp
vụ, diễn tập tình huống cho đội
PCCC cơ sở, người lao động tại
các doanh nghiệp, góp phần thực

hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"
và giảm thiểu nguy cơ, thiệt hại
khi xảy ra cháy nổ ở cơ sở. Từ
năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh
sát PCCC – CNCH, Công an tỉnh
đã tổ chức 8 lớp huấn luyện
nghiệp vụ cho 225 cán bộ, công
nhân viên ở các cơ sở kinh
doanh, vận chuyển, sử dụng
VLNCN.

Cùng với đó, các lực lượng
chức năng thường xuyên phối

hợp kiểm tra đảm bảo an toàn
PCCC – CNCH ở các cơ sở này.
Từ năm 2019 đến nay, Công an
tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra
liên ngành phối hợp với Sở Công
thương kiểm tra 79 lượt cơ sở.
Qua đợt kiểm tra liên ngành tại
38 cơ sở sử dụng VLNCN trên
địa bàn trong tháng 10/2020 cho
thấy: hầu hết các đơn vị đã thực
hiện nghiêm các quy định của
Nhà nước về quản lý, sử dụng

VLNCN như: quán triệt người
lao động thực hiện nghiêm các
quy định và nội quy của đơn vị;
trang bị đầy đủ thiết bị PCCC-
CNCH; xây dựng kế hoạch diễn
tập PCCC-CNCH...

Ông Hoàng Văn Hưng, Phó
Giám đốc Công ty Cổ phần Sản
xuất thương mại dịch vụ Giang
Sơn (huyện Cao Lộc) cho biết:
Trong công tác PCCC, công ty đã
thành lập tổ PCCC cơ sở với 12

đội viên được tham gia huấn
luyện và diễn tập hằng năm theo
quy định. Ngoài ra, công ty đã
trang bị các phương tiện PCCC
tại các địa điểm trọng yếu như:
kho thuốc nổ, xưởng sản xuất,
xưởng sửa chữa… đề phòng sự
cố cháy nổ xảy ra. 

Với sự chủ động của các cơ
quan chức năng và các cơ sở sản
xuất kinh doanh VLNCN, những
năm qua, trên địa bàn tỉnh không
xảy ra sự cố cháy, nổ tại các cơ sở
sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
ượng tá Hoàng Hùng Hải,
Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC
và CNCH, Công an tỉnh cho biết:
Để thực hiện tốt công tác PCCC
trong các đơn vị sử dụng VLNCN
trên địa bàn, thời gian tới, đơn vị
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền,
huấn luyện nghiệp vụ cho đội
PCCC cơ sở và người làm việc
tiếp xúc, liên quan đến VLNCN;
phối hợp với lực lượng chức năng
tăng cường kiểm tra, tuyên
truyền và kiên quyết xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đồng thời phối hợp tổ chức thực
tập các tình huống chữa cháy,
CHCN và duy trì lực lượng,
phương tiện thường trực 24/24
giờ để kịp thời ứng phó, xử lý các
sự cố cháy nổ, đảm bảo an toàn
về người và tài sảnn

Chủ động phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở 
sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

NGỌC HIẾU
Trước những nguy cơ cháy nổ xảy ra tại các cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), thời gian
qua, các cơ quan chức năng của tỉnh cùng các đơn vị kinh doanh luôn chủ động thực hiện nhiều giải
pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an tỉnh tuyên truyền nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC các doanh nghiệp

Thời gian qua, lực lượng chức
năng thị trấn Đồng Đăng, huyện
Cao Lộc đã có nhiều cách làm
hay, hiệu quả trong thực hiện
mô hình điểm về thu hồi, phòng
ngừa tội phạm liên quan đến vũ
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
(VKVLN&CCHT). Mô hình được
xây dựng đã góp phần đảm bảo
an ninh trật tự (ANTT) trên địa
bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên
cho Nhân dân.

“Đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc
cho biết: Thời gian qua, Công an thị trấn Đồng Đăng đã
tích cực triển khai và thực hiện tốt mô hình điểm về

công tác thu hồi, phòng chống tội phạm liên quan đến
VKVLN&CCHT. Qua đó giữ ổn định tình hình ANTT trên
địa bàn nói riêng và toàn huyện nói chung, bảo vệ cuộc
sống bình yên cho Nhân dân”.

Văn Quan tổ chức
Diễn đàn trẻ em lần
thứ i 
Ngày 3/11/2020, UBND huyện

Văn Quan tổ chức Diễn đàn
trẻ em lần thứ I năm 2020 với chủ
đề “Chung tay bảo vệ trẻ em,
phòng, chống xâm hại  trẻ em”.

Tham gia diễn đàn có đại diện
lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh
đạo Huyện ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ huyện Văn Quan và 68
thiếu niên, nhi đồng đến từ 17 xã,
thị trấn.

Tại diễn đàn, 100% trẻ em
tham gia đều bày tỏ ý kiến về các
vấn đề có liên quan đến chủ đề
của diễn đàn như: phòng, chống
xâm hại trẻ em; phòng, chống
xâm hại tình dục; phòng chống
bạo lực trong học đường và gia
đình; áp lực học tập và thi cử;
phòng, chống tảo hôn; vui chơi,
giải trí cho trẻ em, tiếp cận thông
tin không lành mạnh trên mạng
xã hội. Các câu hỏi, kiến nghị của
trẻ em đã được các cấp ủy đảng,
chính quyền và các ban, ngành,
đoàn thể lắng nghe, trả lời thuộc
phạm vi, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của đơn vị.

Diễn đàn nhằm nâng cao
nhận thức, trách nhiệm, hành
động của các cấp ủy đảng, chính
quyền, đoàn thể, cộng đồng, gia
đình và trẻ em về thực hiện
quyền trẻ em, đặc biệt là quyền
tham gia của trẻ em; phát huy
tính tích cực, chủ động của trẻ
em với các vấn đề về trẻ em,
hướng tới xây dựng môi trường
sống an toàn, thân thiện, bình
đẳng và lành mạnh cho trẻ em. 

HOÀNG HIỀN – XUÂN TÙNG

Văn Quan
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Sau lời kêu gọi của Ban
Giám hiệu nhà trường,
thầy và trò Trường THPT

Hoàng Văn Thụ, thành phố
Lạng Sơn đã cùng nhau quyên
góp ủng hộ đồng bào bị ảnh
hưởng của lũ lụt ở miền Trung.
Thầy Đặng Ngọc Tú, Hiệu
trưởng nhà trường cho biết: Chỉ
trong đợt phát động
(26/10/2020), nhà trường quyên
góp được gần 50 triệu đồng từ
cán bộ, giáo viên, học sinh. Số
tiền này được chuyển đến Công
đoàn ngành giáo dục và Hội Chữ
thập đỏ tỉnh để kịp thời hỗ trợ
người dân bị thiệt hại bởi thiên
tai với mong muốn đồng bào
miền Trung sớm vượt qua
những khó khăn sau bão lũ.

Với tinh thần “Lá lành đùm
lá rách, lá rách ít đùm lá rách
nhiều”, những ngày gần đây, cô
và trò các trường vùng cao trong
tỉnh cũng đã có những hành
động thiết thực ủng hộ miền
Trung. Đơn cử như tại địa bàn
huyện Cao Lộc có các trường
vùng sâu, vùng xa như Trường
THCS xã Xuất Lễ cũng quyên
góp ủng hộ được hơn 5 triệu
đồng, Trường Tiểu học xã Cao
Lâu quyên góp được hơn 4,2
triệu đồng, Trường THCS xã Gia

Cát quyên góp được hơn 4,5
triệu đồng… ủng hộ đồng bào
miền Trung. Em Triệu ị Mai,
học sinh lớp 6, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú TH -
THCS xã Công Sơn (Cao Lộc)
chia sẻ: Khi được các thầy cô kêu
gọi ủng hộ miền Trung, tuy hoàn
cảnh gia đình còn nhiều khó
khăn, nhưng em cùng các bạn đã
ủng hộ đồng bào miền Trung
bằng những đồng tiền tiết kiệm
được. Số tiền ủng hộ tuy còn ít
nhưng em mong muốn chia sẻ
được phần nào khó khăn đối với
Nhân dân, học sinh bị ảnh
hưởng của bão lũ ở miền Trung. 

Không chỉ ở các đơn vị, địa
bàn trên, thời gian qua, Công
đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã
phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo kêu gọi cán bộ, công chức,
viên chức, nhà giáo, người lao
động và học sinh toàn ngành
tham gia ủng hộ tiền mặt, quần
áo, sách vở và các nhu yếu phẩm
để góp phần giúp đồng bào, các
thầy cô giáo và các em học sinh
tại các tỉnh miền Trung vượt qua
khó khăn, ổn định cuộc sống.
Qua kêu gọi, 100% các trường đã
triển khai và được sự hưởng ứng
tích cực của không chỉ giáo viên
mà còn có sự hưởng ứng nhiệt

tình của học sinh và phụ huynh. 
Bà Hà ị úy Hằng, Chủ

tịch Công đoàn ngành Giáo dục
tỉnh cho hay: Mặc dù điều kiện
kinh tế và cuộc sống còn khó
khăn, nhưng từ khi phát động
ủng hộ (ngày 21/10) đến nay,
Quỹ ủng hộ đồng bào miền
Trung đã nhận được sự hưởng
ứng tích cực của cán bộ, giáo
viên, nhân viên, phụ huynh cũng
như học sinh với số tiền mặt
khoảng 500 triệu đồng cùng
nhiều đồ dùng học tập... Một số
phần tiền đã được nộp về Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh và ủng hộ
quỹ của Công đoàn ngành để
chuyển đến các trường học tại
một số tỉnh miền Trung. Hiện

tại, hoạt động quyên góp, ủng hộ
đồng bào miền Trung tiếp tục
được triển khai tại các trường và
dự kiến kết thúc đợt phát động
vào ngày 20/11 năm nay. 

Số tiền và hiện vật do cán bộ,
giáo viên, học sinh Lạng Sơn
quyên góp, ủng hộ trong những
ngày qua tuy chưa nhiều song đã
khẳng định tinh thần tương thân
tương ái, lá lành đùm lá rách của
dân tộc ta. Qua những khoản hỗ
trợ thiết thực đó, mong rằng
ngành giáo dục đào tạo Lạng
Sơn sẽ hỗ trợ phần nào các gia
đình và trường học ở miền
Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt
sớm vượt qua khó khăn, ổn định
cuộc sống và công việcn

ngành giáo dục

Chung tay ủng hộ đồng bào
miền Trung
Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ” của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực ủng hộ,
góp phần giảm bớt những đau thương, mất mát để Nhân dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tham gia ủng hộ đồng
bào miền Trung

Văn Lãng là huyện biên giới,
trên địa bàn có các cửa khẩu,
đường mòn, đường tắt sang
Trung Quốc. Các đối tượng lợi
dụng địa bàn để vận chuyển
hàng cấm từ Trung Quốc vào
Việt Nam, trong đó có các loại
pháo nổ. Thời gian qua, Công
an huyện (CAH) Văn Lãng luôn
xác định công tác đấu tranh
phòng, chống mua bán, vận
chuyển pháo nổ trái phép là
nhiệm vụ thường xuyên, góp
phần giữ gìn trật tự an toàn xã
hội.

Ngay từ đầu năm 2020,
CAH chủ động tham
mưu cho UBND huyện

ban hành các văn bản chỉ đạo
công tác phòng, chống pháo nổ
trái phép. Đồng thời, CAH đã
phối hợp với các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể huyện, lực
lượng công an các xã, thị trấn tổ
chức trên 10 hội nghị tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về phòng, chống pháo. Ngoài
ra, CAH còn tuyên truyền lồng
ghép thông qua phát động phong
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc”, phát tờ rơi, treo pa nô, áp
phích, vận động người dân, cán
bộ, giáo viên, học sinh và các hộ
kinh doanh trên địa bàn ký cam
kết không vi phạm về pháo. 

Trung tá Dương Công Đông,
Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế và
ma túy, CAH Văn Lãng cho biết:
Các đối tượng tội phạm buôn
bán, vận chuyển pháo nổ trái
phép đều có sự cấu kết ở hai bên
biên giới, lợi dụng các đường
mòn, lối tắt để tổ chức hoạt động
ngày càng tinh vi. ành phần
phạm tội chủ yếu là lứa tuổi

thanh niên, không có công ăn
việc làm ổn định, dễ dàng bị lôi
kéo tham gia vào hoạt động buôn
bán, vận chuyển pháo nổ trái
phép. Một số đối tượng thì lợi
dụng việc chở hàng hóa xuất qua
cửa khẩu, khi lái xe trở về Việt
Nam thì cất giấu pháo trái phép
trên xe, vận chuyển về Việt Nam
tiêu thụ.

Nhằm đấu tranh, phòng,

chống hiệu quả với các hành vi
sai phạm về pháo nổ, CAH chủ
động xây dựng kế hoạch, thực
hiện các biện pháp nghiệp vụ, tổ
chức lực lượng nắm địa bàn, xây
dựng các phương án, chốt chặn
tại các điểm nóng biên giới, kịp
thời phát hiện các đường dây, đối
tượng buôn bán, vận chuyển,
nhằm ngăn chặn hiệu quả. 

Từ đầu năm 2020 đến nay,
CAH đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ,
13 đối tượng vi phạm buôn bán,
vận chuyển pháo nổ trái phép;
thu giữ trên 600 kg pháo nổ các
loại. Đã khởi tố 7 vụ, 11 bị can,
xử lý vi phạm hành chính 2 vụ, 2
đối tượng.

Điển hình, khoảng 2 giờ,
ngày 14/8/2020, tại thôn Manh
Trên, xã Trùng Khánh, huyện
Văn Lãng, tổ công tác CAH Văn
Lãng và Công an xã Trùng
Khánh đang làm nhiệm vụ tuần
tra phát hiện 1 xe ô tô biển kiểm
soát 99A-656.26 di chuyển ra
hướng thị trấn Na Sầm, huyện
Văn Lãng có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe
kiểm tra, lợi dụng đêm tối, địa
hình rừng núi, có ba đối tượng
xuống xe bỏ chạy. Tổ công tác
tiến hành truy đuổi nhưng
không bắt giữ được các đối
tượng. Qua kiểm tra, lực lượng

chức năng trên xe ô tô có 5 bao
tải dứa chứa 250 kg pháo các loại.
Ngày 31/8/2020, đối tượng
Nguyễn Hữu Nghĩa ở phường
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
đã đến CAH Văn Lãng đầu thú
và khai nhận chiếc xe ô tô và toàn
bộ số pháo là do Nghĩa đang trên
đường vận chuyển đi tiêu thụ. 

Đại tá Phạm Tuấn Bằng,
Trưởng CAH Văn Lãng cho biết:
Hiện nay, bước vào thời điểm
cuối năm, theo nhận định, việc
buôn bán, vận chuyển pháo nổ
trái phép sẽ có xu hướng gia tăng,
nhiều đối tượng từ địa phương
khác đến tham gia vận chuyển,
với nhiều thủ đoạn tinh vi. ời
gian tới, đơn vị tích cực tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền từ
huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên
truyền Nhân dân không tham
gia, tiếp tay vận chuyển hàng
cấm. Đồng thời, tăng cường cán
bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát
nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ
với các lực lượng chức năng chốt
chặn tại các điểm nóng, điểm
nghi vấn tập kết, kiên quyết đấu
tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm
các trường hợp tham gia mua
bán, vận chuyển pháo nổ trái
phép từ bên kia biên giới vào Việt
Nam.

NôNG ĐÌNH QUANG

Công an huyện Văn Lãng đấu tranh phòng, chống pháo nổ trái phép

Cán bộ Công an huyện Văn Lãng kiểm đếm số pháo thu giữ

THẢO NGUYÊN

Cao Lộc quyên góp
trên 483 triệu đồng
ủng hộ đồng bào 
miền Trung

Ngày 2/11/2020, Huyện ủy,
HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc huyện Cao Lộc tổ chức
phát động quyên góp ủng hộ đồng
bào các tỉnh miền Trung khắc phục
hậu quả thiên tai.

Tại buổi phát động, các đại
biểu, các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp ủng
hộ với tổng số tiền trên 483 triệu
đồng. Cuộc vận động quyên góp,
ủng hộ đang được huyện tiếp tục
triển khai đến hết tháng 12/2020.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được
huyện Cao Lộc trực tiếp trao cho
đồng bào miền Trung nhằm chia sẻ
phần nào những khó khăn, mất
mát, giúp đồng bào miền Trung
sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. 

MAI TRANG
Cao Lộc

92 tổng phụ trách đội
tham gia trại huấn
luyện Hoàng Văn Thụ
Ngày 3/11, Hội đồng Đội tỉnh phối

hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo
tổ chức Trại huấn luyện Hoàng Văn
Thụ tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm
2020. Tham gia huấn luyện có 92
tổng phụ trách đội đến từ các liên
đội trường trên địa bàn tỉnh.

Chương trình huấn luyện diễn ra
trong 5 ngày, từ ngày 3 – 8/11/2020.
Trong khuôn khổ chương trình, tổng
phụ trách được tham gia học tập, rèn
luyện các kỹ năng nghiệp vụ,
phương pháp đoàn kết, tập hợp
thiếu nhi như: hướng dẫn thực hành
nghi thức Đội, kỹ năng tổ chức các
hoạt động tập thể, đổi mới phương
pháp sinh hoạt chi đội, sao nhi đồng,
hoạt động dã ngoại, hành trình trò
chơi lớn… 

HOÀNG VƯƠNG
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Tràng Định tổng kết thực hiện Quyết định 89 
và  Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 2/11/2020, UBND
huyện Tràng Định tổ chức

hội nghị tổng kết thực hiện Quyết
định số 89/QĐ-TTg, ngày
9/1/2013 và Quyết định số
281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của
ủ tướng Chính phủ. 

eo báo cáo tại hội nghị, thực
hiện Quyết định 89 của ủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
“Xây dựng xã hội học tập giai
đoạn 2013 - 2020”, đến nay, toàn
huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập
giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ
cập giáo dục trung học cơ sở mức
độ 2; 100% xã đạt chuẩn xóa mù
chữ mức độ 1;  100% cán bộ, công
chức cấp huyện được đào tạo đáp
ứng tiêu chuẩn; 89,3% cán bộ cấp
xã có trình độ chuyên môn theo
chuẩn quy định; 98,4% cán bộ,
công chức, viên chức đạt trình độ
tin học theo yêu cầu; 61% đạt
trình độ ngoại ngữ... 

Đối với việc triển khai Quyết
định 281 về “Đẩy mạnh phong

trào học tập suốt đời trong gia
đình, dòng họ, cộng đồng và đơn
vị đến năm 2020”, hằng năm,
trung bình toàn huyện có hàng
ngàn lượt người tham gia học tập
tại các trung tâm giáo dục thường
xuyên, trung tâm học tập cộng
đồng và các thiết chế văn hóa –
giáo dục với nội dung phong phú,
đa dạng trên các lĩnh vực. Toàn
huyện hiện có 13.928 gia đình học
tập, đạt tỷ lệ 93,73%.

Nhân dịp này, ban tổ chức trao
bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong thực
hiện Quyết định 89; trao giấy
khen của UBND huyện, Hội
Khuyến học huyện cho 18 tập thể
và 36 cá nhân có thành tích xuất
sắc trong thực hiện Quyết định
281 và có thành tích xuất sắc
trong thực hiện phong trào thi
đua khuyến học, khuyến tài, xây
dựng xã hội học tập.

PHẠM THOA – BÍCH LẠI
Tràng Định

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng kết 
công tác hội năm 2020

Sáng 3/11/2020,  Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh tổ chức

Hội nghị Ban Chấp hành mở
rộng tổng kết công tác hội năm
2020  và thực hiện công tác tổ
chức nhân sự. Dự hội nghị có
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay,
Ban Chấp hành HHDN thường
xuyên theo dõi, khảo sát tình
hình hoạt động của các tổ chức
hội trực thuộc, quá trình sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp
hội viên. Từ đó, kịp thời nắm bắt,
hỗ trợ hội viên giải quyết khó
khăn, vướng mắc phát sinh; đồng
thời, tổng hợp  ý kiến, kiến nghị,
đề xuất của doanh nghiệp đến các
cấp chính quyền nhằm tháo gỡ
những nút thắt, hỗ trợ doanh
nghiệp đầu tư, phát triển, mở
rộng hoạt động sản xuất kinh
doanh. Qua đó, uy tín, vai trò của
HHDN tỉnh ngày càng được
khẳng định đối với cộng đồng
doanh nghiệp Lạng Sơn. Hiện tại,
HHDN có hơn 3.000 hội viên với
3 tổ chức, 5 chi hội và câu lạc bộ
trực thuộc. Doanh nghiệp hội
viên đã tạo việc làm cho hơn
40.000 lao động với thu nhập
bình quân 5,5 triệu
đồng/người/tháng. Đặc biệt, từ
đầu năm 2020 đến nay, HHDN
đã huy động hơn 16 tỷ đồng đóng
góp Quỹ phòng, chống dịch
Covid-19, hỗ trợ các tỉnh miền
Nam khắc phục hạn hán và ủng
hộ đồng bào miền Trung phòng,

chống lụt, bão.
Tại hội nghị, đại diện một số

doanh nghiệp đã phát biểu tham
luận, nêu giải pháp khắc phục
khó khăn, ổn định sản xuất kinh
doanh, vượt qua giai đoạn ảnh
hưởng của dịch Covid-19. Đồng
thời kiến nghị, đề xuất một số vấn
đề cần các cấp, ngành quan tâm
giải quyết…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành
HHDN đã thông báo văn bản của
UBND tỉnh về việc nhất trí cho
ông Đoàn Bá Nhiên thôi giữ vị trí
Chủ tịch HHDN tỉnh khóa II,
nhiệm kỳ 2018 – 2023 và giới
thiệu để đại biểu dự hội nghị bầu
ông Hồ Phi Dũng, Phó Chủ tịch
HHDN tỉnh, Chủ tịch Hội
Doanh nhân trẻ, Giám đốc Công
ty Cổ phần Sản xuất thương mại
Lạng Sơn giữ vị trí Chủ tịch
HHDN tỉnh khóa II, nhiệm kỳ
2018 – 2023 từ tháng 11/2020. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi
nhận những đóng góp của cộng
đồng doanh nghiệp đối với sự
phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh. Đồng chí đề nghị cộng đồng
doanh nghiệp Lạng Sơn nói
chung, hội viên HHDN tỉnh nói
riêng tiếp tục thực hiện: “đoàn kết
hợp tác, kết nối rộng mở, minh
bạch hiện đại”, ngày một  lớn
mạnh, góp phần quan trọng vào
sự phát triển toàn diện, bền vững
của tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ
hội nhập.

ANH DŨNG

kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp

Ngày 3/11/2020, Đoàn kiểm
tra của Văn phòng UBND

tỉnh kiểm tra việc thực hiện kiểm
soát, cải cách thủ tục hành chính
(TTHC), thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết TTHC tại Sở Tư pháp.

Đoàn đã kiểm tra các nội
dung gồm: công tác chỉ đạo, điều
hành thực hiện các quy định tại
bộ phận một cửa; thành phần hồ
sơ giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh
vực: lý lịch tư pháp, quốc tịch, trợ
giúp pháp lý; việc thực hiện triển
khai và thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông;…

Qua kiểm tra, đoàn công tác
đánh giá: Từ năm 2019 đến nay,
Sở Tư pháp đã ban hành đầy đủ,
đúng quy định các văn bản chỉ
đạo và tổ chức triển khai thực
hiện nhiệm vụ; tỷ lệ hồ sơ TTHC

giải quyết đúng hạn chiếm hơn
97%; thời hạn giải quyết TTHC
được cắt giảm đạt tỷ lệ hơn 30%;
thực hiện có hiệu quả cơ chế một
cửa, một cửa liên thông đối với
TTHC thuộc thẩm quyết giải
quyết của Sở Tư pháp ở cả 3
cấp;...

Bên cạnh những kết quả đạt
được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra
những hạn chế và định hướng
một số giải pháp khắc phục trong
công tác cải cách TTHC của Sở
Tư pháp. Đại diện lãnh đạo Sở Tư
pháp đã giải trình, làm rõ các vấn
đề thành viên đoàn chất vấn và
khẳng định sẽ tiếp thu, khắc phục
trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi kiểm
tra, lãnh đạo Văn phòng UBND
tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra nhấn
mạnh: ời gian tới, Sở Tư pháp

cần tăng cường hơn nữa công tác
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc
thực hiện cải cách hành chính, cải
cách TTHC đối với các phòng,
ban, đơn vị; thực hiện tốt việc tiếp
nhận, giải quyết phản ánh, kiến
nghị của người dân; tiếp tục có
giải pháp cụ thể giải quyết tình
trạng chậm, muộn trong giải
quyết hồ sơ TTHC, đặc biệt đối
với lĩnh vực lý lịch tư pháp;...

eo  kế hoạch, từ nay đến hết
ngày 10/11/2020, Văn phòng
UBND tỉnh  tiếp tục kiểm tra việc
thực hiện kiểm soát, cải cách
TTHC, thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông tại 3 sở (Giáo
dục và Đào tạo; Văn hóa, ể thao
và Du lịch; Lao động, ương
binh và Xã hội) và Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh.

HOÀNG HIẾU

Đại diện Ban Chấp hành HHDN tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HHDN
nhiệm kỳ 2018 – 2023 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Tổng kết 10 năm phát triển y, dược cổ truyền 

Sáng 3/11/2020, UBND tỉnh
tổ chức hội nghị tổng kết 10

năm triển khai Quyết định số
2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010
của ủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Kế hoạch hành động
của Chính phủ về phát triển y,
dược cổ truyền (YDCT) Việt
Nam đến năm 2020. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có
đồng chí Dương Xuân Huyên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh. am
dự có đại diện lãnh đạo các sở,
ngành trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
nhấn mạnh:  Sau 10 năm thực
hiện Quyết định 2166 của ủ
tướng Chính phủ, công tác phát
triển YDCT trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn bước đầu đạt được
nhiều kết quả khả quan, góp
phần phát triển sự nghiệp y tế,
nâng cao chất lượng chăm sóc
sức khỏe Nhân dân. 

Hệ thống khám chữa bệnh

YDCT được xây dựng toàn diện
đến y tế cơ sở. Việc triển khai các
đề tài nghiên cứu YDCT đã thể
hiện rõ nét bức tranh đa dạng
nguồn dược liệu trên địa bàn
tỉnh, tạo điều kiện cho việc xây
dựng, phát triển YDCT trên địa
bàn được toàn diện, đáp ứng nhu
cầu chăm sóc sức khỏe Nhân
dân.

eo báo cáo của UBND
tỉnh, trong 10 năm qua, UBND
tỉnh đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng
đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học
cổ truyền (YHCT), nghiên cứu
khoa học, trồng cây dược liệu,
bảo tồn nguồn gen dược liệu quý,
mua sắm trang thiết bị, đào tạo
nhân lực… phục vụ phát triển
YDCT. Nhờ đó, công tác phát
triển YDCT trên địa bàn tỉnh đã
có những kết quả khả quan với tỉ
lệ khám chữa bệnh bằng YHCT,
kết hợp YHCT với  y học hiện
đại/tổng số khám chữa bệnh
năm 2020 tại tuyến tỉnh năm

2020 đạt 20% (tăng 11,2% so với
năm 2011); tuyến huyện là 25%
(tăng 7,65%); tuyến xã là 35%
(tăng 24,6%).

Tại hội nghị, các đại biểu
tham luận, đóng góp ý kiến phân
tích, đánh giá những kết quả đạt
được, chỉ rõ nguyên nhân của
khó khăn, hạn chế và đề xuất giải
pháp để nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh bằng YHCT
trong thời gian tới. Trong đó có
nhiều ý kiến thiết thực như: kế
thừa, bảo tồn và phát triển nền
YDCT; khám chữa bệnh bằng
YHCT, kết hợp YHCT và y học
hiện đại; kế thừa, phát huy các vị
thuốc nam và cây thuốc quý,
kinh nghiệm sử dụng các bài
thuốc dân gian trong điều trị…

Trong chương trình, 7 tập thể,
10 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Quyết định số
2166 được nhận bằng khen của
Chủ tịch UBND tỉnh.

NGỌC HIẾU – TRIỆU THÀNH

Lãnh đạo...

người dân trong thôn đã phát
huy tinh thần đoàn kết, giúp
nhau phát triển kinh tế, qua đó,
thu nhập bình quân đạt 40 triệu
đồng/người/năm, hộ khá chiếm
trên 85%. Người dân trong
thôn đã tích cực hiến đất, đóng
góp ngày công tham gia xây
dựng nông thôn mới; chấp
hành tốt chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước.
Tại ngày hội, các đại biểu

cùng ôn lại truyền thống 90 năm
ngày thành lập Mặt trận Dân tộc
thống nhất (18/11/1930 –
18/11/2020); nghe thông báo
nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020
- 2025.

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tặng hoa, quà và chúc mừng

những kết quả Nhân dân thôn
Sao Hạ đã đạt được trong thời
gian qua. 

Đồng chí mong muốn: Trong
thời gian tới, Nhân dân thôn Sao
Hạ tiếp tục phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
thực hiện tốt các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; đoàn
kết giúp nhau phát triển kinh tế... 

TRÍ DŨNG

Tiếp theo trang 1
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Việt Nam dẫn đầu châu á – Thái Bình
Dương về tốc độ phát triển kỹ thuật
số

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Sin-
gapore, nhật báo Business Times (Singapore) nhận
định các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số của Việt Nam
đã mang lại tốc độ phát triển lớn nhất cho nước này
trong số các nền kinh tế tại khu vực châu Á - Thái
Bình Dương. Cũng theo báo cáo khảo sát 11 thị
trường châu Á - Thái Bình Dương của công ty GSMA
Intelligence, tính đến hết năm 2019, Việt Nam xếp ở
mức 49 điểm, tăng 12 điểm so với cách đây 3 năm. 

áo thắt chặt các biện pháp an ninh
sau các cuộc tấn công ở Vienna

Theo Sputnik, ngày 3/11/2020, người phát ngôn
Bộ Nội vụ Áo Harald Soros cho biết, các biện pháp an
ninh tại quốc gia này, bao gồm các khu vực biên giới
đang được thắt chặt sau các cuộc tấn công tại Vi-
enna. Chính quyền Áo cũng đang kêu gọi người dân
ở Vienna, cũng như trên toàn quốc ở nhà và hạn chế
ra đường. Thị trưởng Vienna Michael Ludwig cho
hay: Một người đàn ông và một phụ nữ đã chết và
hơn một chục người khác bị thương trong vụ tấn
công.

Nhật Bản và indonesia tăng cường
hợp tác quốc phòng

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại
Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo
Kishi và người đồng cấp Indonesia Prabowo
Subianto đã nhất trí sẽ tiến hành các cuộc thảo luận
nhằm thúc đẩy chuyển giao trang thiết bị quốc
phòng và hợp tác kỹ thuật quốc phòng. Hai bên nhất
trí sẽ thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc phòng song
phương, bao gồm thúc đẩy các cuộc đàm phán về
chuyển giao trang thiết bị quốc phòng và hợp tác kỹ
thuật quốc phòng. Đáng chú ý, hai bên nhất trí sẽ
hợp tác chặt chẽ để sớm tổ chức đối thoại Quốc
phòng - Ngoại giao (2+2) cấp Bộ trưởng trong thời
gian tới và phản đối các hành vi đơn phương sử
dụng sức mạnh thay đổi hiện trạng trên Biển Đông
và Biển Hoa Đông…

Singapore chi hơn 10 triệu USD phát
triển công cụ truy dấu Covid-19

Để để tăng cường năng lực phát hiện sớm và
hiểu hơn về dịch bệnh để có biện pháp phòng
chống phù hợp, Singapore đã chi tổng cộng 13,8
triệu SGD (tương đương 10,12 triệu USD) để phát
triển hệ thống đăng ký ra vào kỹ thuật số SafeEntry
cũng như ứng dụng và thiết bị TraceTogether. Trong
đó, chi phí phát triển ứng dụng TraceTogether là 2,4
triệu SGD, hệ thống SafeEntry là 5,2 triệu SGD và 6,2
triệu SGD dành cho việc phát triển và phấn phối
thiết bị đeo tay TraceTogether.

Đến nay, ứng dụng TraceTogether đã giúp xác
định khoảng 25.000 trường hợp tiếp xúc gần với
người mắc Covid-19, trong đó, 160 trường hợp sau
đó có kết quả dương tính với  SARS-CoV-2.

TS (TỔNG HỢP)

Triển lãm tranh đồ họa
các nước aSEaN lần thứ 3

Từ ngày 6 đến 25/11/2020, tại
Trung tâm Nghệ thuật đương đại
Vincom (VCCA) – Hà Nội sẽ diễn
Triển lãm Tranh đồ họa các nước
ASEAN lần thứ 3 - Việt Nam 2020.
Triển lãm giới thiệu 117 tác phẩm
của 84 tác giả từ 10 quốc gia thành
viên ASEAN, phong phú về nội
dung/đề tài (cuộc sống, con người,
phong cảnh thiên nhiên, đất nước,
những vấn đề của cuộc sống đương
đại...), đa dạng về hình thức, kỹ thuật
thể hiện (ứng dụng nhiều phương
pháp của nghệ thuật tranh in như:
khắc kim loại, khắc gỗ, in độc bản, in
lưới).

Nhiều hoạt động đặc sắc
trong tháng “Đại đoàn

kết - Cội nguồn dân tộc”
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

cho biết từ ngày 1 đến
30/11/2020, tại Làng Văn hóa - Du
lịch các dân tộc Việt Nam thuộc
khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà
Nội sẽ diễn ra các hoạt động với
chủ đề “Đại đoàn kết - Cội nguồn
dân tộc” với sự tham gia của hơn
100 đồng bào của 16 dân tộc anh
em từ 12 địa phương ở các vùng
miền trong nước. Tại đây sẽ diễn ra
hàng loạt các sự kiện, hoạt động
văn hóa, thể thao, hoạt động trải
nghiệm… nhằm giới thiệu nét văn
hóa, phong tục tập quán của cộng
đồng 54 dân tộc anh em, qua đó
tạo điểm đến, thu hút khách du
lịch, từng bước hoàn thiện sản
phẩm du lịch Làng Văn hóa - Du
lịch các dân tộc Việt Nam.

Đốt pháo hoa gây hỏa
hoạn tại quán bar, 3 cô
gái trẻ tử vong

Sáng 3/11/2020, sau khi tổ chức
khám nghiệm, lực lượng chức năng
tỉnh Vĩnh Phúc đã bàn giao thi thể 3
nạn nhân tử vong trong vụ cháy vừa
xảy ra trên địa bàn huyện Vĩnh
Tường cho gia đình để làm các thủ
tục, nghi lễ mai táng... 3 nạn nhân
sinh năm 2001 và 2002 trú tại Hà
Nội, Lào Cai. Lực lượng chức năng
xác định nguyên nhân dẫn tới tử
vong của các nạn nhân là do bị ngạt.

Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày
2/11, tại khu 3 Đội Cấn, thị trấn Vĩnh
Tường, huyện Vĩnh Tường, quán bar
X5 bất ngờ bốc cháy, đến 2 giờ 45
phút ngày 3/11, lực lượng chức
năng đã dập tắt hoàn toàn đám

cháy. Được biết, quán bar X5 tổ chức
mừng một năm đi vào hoạt động,
có đốt pháo hoa khiến tia lửa bén
vào những quả bóng bay treo trên
trần của quán làm bóng phát nổ,
dẫn tới vụ cháy gây hậu quả nghiêm
trọng trên.

Bão số 10 có thể khiến
miền Trung mưa lớn, nguy
cơ sạt lở đất rất cao

Cập nhật diễn biến cơn bão số
10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy
văn Quốc gia nhận định khả năng
bão kết hợp với không khí lạnh sẽ
gây đợt mưa to diện rộng đến vài
trăm mm ở khu vực miền Trung từ
ngày 4 đến ngày 7/11/2020. Với khả
năng này, nguy cơ lũ trên sông, lũ
quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh
từ Thừa Thiên Huế tới Phú Yên là rất

cao. Vì vậy, người dân cần theo dõi,
cập nhật thường xuyên bản tin dự
báo để có giải pháp ứng phó tốt
nhất.

Tặng 2.500 thẻ bảo hiểm y
tế cho người dân bị ảnh
hưởng bởi mưa lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh
đạo Đảng, Nhà nước..., Bảo hiểm xã
hội (BHXH) Việt Nam sẽ ủng hộ, tặng
thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tại
các vùng bị thiệt hại do bão, lũ gồm:
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa
Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon
Tum. Dự kiến tại mỗi tỉnh, thành phố
sẽ có tối đa 250 thẻ bảo hiểm y tế
được trao tặng cho người dân tại các
huyện, xã bị thiệt hại nặng do bão, lũ. 

TS (TỔNG HỢP)

Chỉ trong vòng 30
ngày (từ cuối tháng
9 đến cuối tháng

10/2020), miền Trung hứng
chịu liên tiếp “tổ hợp” thiên
tai với 8 loại hình: Bão, áp
thấp nhiệt đới, nước dâng
do bão, mưa lớn, lũ, ngập
lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất
với mức độ khốc liệt được
ví với trận lũ năm 1999 (khi
đó làm 818 người thiệt
mạng). Có tới 5 cơn bão và
các đợt lũ lớn xuất hiện trên
16 con sông chính tại khu
vực, trong đó đã có 4 con
sông vượt mức lũ lịch sử.
Lượng mưa phổ biến từ
1.000 đến 2.000 mm, nhiều
nơi, mưa trên 3.000 mm.

ể hiện bản lĩnh trước
các biến cố đến từ thiên tai,
lãnh đạo Chính phủ, các
cấp, các ngành đã chỉ đạo
và tổ chức triển khai rất
nhanh, rất trách nhiệm, với
sự thấu hiểu, đồng cam
cộng khổ với người dân.
Đến nay, ủ tướng Chính
phủ đã ban hành 9 công
điện; Ban Chỉ đạo Trung
ương đã có 19 công điện
chỉ đạo kịp thời công tác
phòng chống bão lũ.

Sau mỗi đợt mưa lũ,
Thủ tướng trực tiếp đến
kiểm tra công tác khắc
phục hậu quả lũ lụt và
thăm hỏi, động viên, tặng
quà cho người dân vùng
tâm lũ. Thủ tướng đã đến
Nghệ An thăm hỏi, động
viên cán bộ, chiến sĩ Quân
khu 4, nơi có 10 cán bộ, chí
sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3
vào ngày 16/10; đến thị sát,
làm việc với các tỉnh miền
Trung tại Quảng Bình (nơi

bị thiệt hại nặng nề bởi
thiên tai lịch sử) vào ngày
24/10.

Còn với bão số 9, Thủ
tướng Chính phủ đã chỉ
đạo công tác phòng chống
rất sớm, ngay từ trước khi
bão vào Biển Đông; đã
thành lập Ban Chỉ đạo tiền
phương do Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng trực tiếp
chỉ đạo tại chỗ công tác
ứng phó, huy động mọi lực
lượng, phương tiện, kể cả
các phương tiện hiện đại
(máy bay, tàu kiểm ngư, xe
lội nước…) ứng phó.

Tỉ mỉ lo cho dân từ
những điều rất nhỏ như
tuyên truyền cho người
dân có nhận thức trú bão,
không ra đường trong bão,
biết tự bảo vệ mình, trong
bão không được cho dân ra
đường nhưng cả bộ máy
vẫn trên đường để đảm
bảo an toàn tính mạng của
người dân là ưu tiên cao
nhất. Trong 2 ngày, dưới sự
chỉ đạo của Chính phủ, các
cấp, ngành, lực lượng đã
hướng dẫn, sắp xếp neo
đậu cho 180.000 lượt
phương tiện và hơn
862.000 lao động; bảo vệ
an toàn gần 3.000 hồ thuỷ
lợi, thuỷ điện và 186.000
lồng bè nuôi trồng thủy
sản; tổ chức sơ tán hơn
210.000 hộ với 755.000
nhân khẩu đến nơi an
toàn.

Trước bão lũ hung hãn,
cả bộ máy đã vào guồng hết
tốc lực, thần tốc, thần tốc
hơn nữa. Trong đó có sự
thầm lặng cống hiến, đối
mặt với hy sinh, gian khổ

của bộ đội Cụ Hồ. Họ phải
tranh thủ từng ngày, từng
giờ, cắt rừng để cứu người
gặp nạn, tìm kiếm người
mất tích. Họ giúp dân dựng
lại nhà cửa để ổn định cuộc
sống. Họ đi đến các trường
học, giúp thầy cô giáo dọn
bùn đất, để cho học sinh có
thể trở lại trường sớm nhất.
Những nơi xa xôi và nguy
hiểm không ai đến được,
nơi đó có mặt những anh
bộ đội, dân quân. Cũng
trong cảnh hoạn nạn, từng
giây, từng phút, Nhân dân
cả nước đều hướng về miền
Trung ruột thịt với nhiều
phong trào ủng hộ thiết
thực, hiệu quả (như gói
bánh chưng, hỗ trợ hàng
hóa, lương thực, các nhu
yếu phẩm cần thiết khác).
Nhiều tổ chức, cá nhân đã
chủ động quyên góp và
trực tiếp đến tận nơi đồng
bào bị ngập lụt để hỗ trợ, sẻ
chia. Chưa bao giờ, qua
một buổi tối (của Chương
trình, vì người nghèo, tối
17/10, do Mặt trận Tổ quốc
tổ chức), số tiền quyên góp
lên tới 2.400 tỷ đồng.

Hy vọng rằng với truyền
thống kiên cường, bền bỉ,
cùng với sự chia sẻ của cả
nước, người dân miền
Trung sẽ từng bước khắc

phục hậu quả của thiên tai,
ổn định cuộc sống và mảnh
đất miền Trung sẽ lại sớm
hồi sinh... Với Nhân dân
hai miền Nam - Bắc, “để
thể hiện tình cảm yêu quý,
tình tương thân tương ái
với nhân dân miền Trung,
chúng ta phải tăng sức sản
xuất, phải làm gấp đôi, gấp
ba, quyết liệt hơn để bù đắp
sự tổn thất, mất mất của
nhân dân miền Trung” ủ
tướng Chính phủ nhấn
mạnh.

eo thống kê chưa đầy
đủ, thiên tai những ngày
qua ở miền Trung đã khiến
235 người chết và mất tích
(riêng bão số 9 là 80
người). Hơn 201.000 ngôi
nhà bị sập đổ, hư hỏng, tốc
mái (riêng bão số 9 là trên
177.000 ngôi nhà). Về giao
thông, hơn 1,8 triệu mét
khối đất, đá sạt lở, gây chia
cắt nhiều tuyến đường giao
thông huyết mạch. Sơ bộ
ước tính thiệt hại về kinh tế
là khoảng 17.000 tỷ đồng,
trong đó riêng thiệt hại do
bão số 9 là hơn 10.000 tỷ
đồng (chưa kể nhiều cơ sở
hạ tầng và hàng trăm ki -lô
- mét đê điều, kênh mương,
bờ sông, bờ biển và bị hư
hỏng, sạt lở).  
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Chưa bao giờ Chính phủ ứng phó với thiên tai 
kịp thời và hiệu quả như vậy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các nạn nhân của vụ sạt lở đất
ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam đang được điều trị 
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Trong vòng 2 thập kỷ gần đây, chưa bao giờ
người dân miền Trung gặp phải thiên tai lịch
sử như vậy với “lũ chồng lũ, bão chồng bão”.
Cũng chưa bao giờ Chính phủ và hệ thống
chính quyền các cấp chủ động ứng phó bão
lũ nhanh chóng, quyết liệt, rốt ráo và hiệu
quả như vậy.


