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hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai mươi
hĐnD tỉnh 

Ngày 21/10/2020, Thường
trực HĐND tỉnh tổ chức
hội nghị liên tịch dự kiến

nội dung kỳ họp thứ hai mươi
HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ
2016 - 2021. 

Đồng chí Hoàng Văn
Nghiệm, Phó Bí thư ường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có
đồng chí Hồ Tiến iệu, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh; ường trực HĐND tỉnh,
các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo
một số sở, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu
thống nhất cao với dự kiến nội
dung kỳ họp thứ hai mươi

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

Xem tiếp trang 2

Thực hiện Hướng dẫn số 151 ngày
10/9/2020 của Ban Tuyên giáo

Trung ương và Hướng dẫn số 124
ngày 18/9/2020 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về công bố, thảo luận, lấy ý
kiến của Nhân dân vào dự thảo các
Văn kiện trình Đại hội XIII của
Đảng, Báo Lạng Sơn ra số hôm nay
phát hành thêm 12 trang phụ trương

công bố nội dung dự
thảo Báo cáo chính
trị trình Đại hội đại
biểu toàn quốc lần
thứ Xiii của Đảng

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra dự
án khu trung chuyển hàng
hóa và dự án khách sạn, 
sân golf hoàng Đồng

Ký kết quy chế phối hợp
công tác tuyên truyền
hoạt động của hĐnD tỉnh
Sáng 21/10/2020, Văn phòng HĐND

tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh
và Truyền hình (PT-TH) tỉnh tổ chức
ký kết quy chế phối hợp về công tác
tuyên truyền hoạt động của HĐND
tỉnh.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Hoàng
Văn Nghiệm, Phó Bí thư ường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn
ị Hậu, Phó Chủ tịch ường trực
HĐND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh
đạo Báo Lạng Sơn và Đài PT-TH tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng
HĐND tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH
tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp tuyên
truyền hoạt động của HĐND tỉnh. 

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 2

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
trong các cấp hội nông dân

Hội viên nông dân thị trấn Hữu Lũng cắt hom để tiến hành ươm giống cây keo

Xem trang 3

Chiều 21/10/2020, đoàn công tác của
UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến

iệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra
tiến độ thi công dự án khu trung chuyển
hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng – Lạng Sơn (huyện Cao Lộc)
và dự án khách sạn, sân golf Hoàng
Đồng (thành phố Lạng Sơn). am gia
đoàn công tác có đồng chí Lương Trọng
Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và
lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thực hiện Đề án 818:

Bước chuyển từ bao cấp
sang xã hội hóa

Xem trang 5

Ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu
công chỨng: 

Tiện cho công chứng viên,
lợi cho người dân 

Xem trang 6

Tràng Định

Thực hiện tốt công tác 
bảo tồn và phát huy giá trị
di sản văn hóa 

Xem trang 6



HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ
2016 - 2021. Dự kiến, kỳ họp thứ
hai mươi sẽ diễn ra trong 2,5
ngày, từ ngày 8 đến ngày
10/12/2020.

Kỳ họp sẽ nghe, nghiên cứu,
thảo luận đối với 21 báo cáo, 27
tờ trình và 29 quyết nghị của
HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ
ban MTTQ tỉnh, các cơ quan tư
pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh và các
cơ quan chức năng khác. 

Để kỳ họp đạt chất lượng cao,
ường trực HĐND tỉnh chỉ
đạo, phân công thẩm tra các báo
cáo, dự thảo nghị quyết; ấn định
thời gian gửi các báo cáo, tờ
trình, dự thảo nghị quyết; chỉ
đạo các tổ đại biểu HĐND tỉnh
tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ
họp theo kế hoạch...

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Bí thư ường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh:
Kỳ họp thứ hai mươi HĐND
tỉnh khóa XVI là kỳ họp quan
trọng, nhằm đánh giá tình hình
thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội và ngân sách Nhà nước năm
2020, mục tiêu, nhiệm vụ, kế
hoạch năm 2021. Do vậy, để kỳ
họp đạt chất lượng cao, các sở,
ngành liên quan cần làm tốt
công tác chuẩn bị các tài liệu liên
quan đến những nội dung sẽ
được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp.

Trong đó, các sở, ngành cần
tham mưu giúp UBND tỉnh rà
soát lại tiêu đề và chuẩn bị các
báo cáo, tờ trình đảm bảo chất
lượng, tiến độ và đúng quy định
pháp luật. 

Đồng chí đề nghị: Các ban
của HĐND tỉnh làm tốt công tác
thẩm tra các dự thảo nghị quyết
trình tại kỳ họp; bảo đảm các
điều kiện phục vụ tốt mọi hoạt
động của kỳ họp; các đại biểu
HĐND tỉnh, các cơ quan liên
quan tổ chức tốt hoạt động tiếp
xúc cử tri, tuyên truyền về các
hoạt động trước, trong và sau kỳ
họp.

Trong chương trình, hội nghị
đã cho ý kiến đối với kết quả
thực hiện Nghị quyết số 58 ngày
10/12/2019 của HĐND tỉnh về
Kế hoạch đầu tư công năm 2020
tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 08
ngày 10/12/2019 của HĐND
tỉnh về chính sách đặc thù
khuyến khích đầu tư, phát triển
hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp, nông
thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Hồ Tiến iệu, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
khẳng định: Đối với Nghị quyết
số 58, lãnh đạo UBND tỉnh và
các sở, ngành thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc các chương
trình, dự án, nhất là các dự án
trọng điểm, dự án phải hoàn

thành trong năm 2020; chỉ đạo
kịp thời xử lý những khó khăn,
vướng mắc về vốn, về công tác
giải phóng mặt bằng nhằm tạo
điều kiện để các chủ đầu tư, nhà
thầu triển khai các dự án, công
trình được thuận lợi nhất; nợ xây
dựng cơ bản của tỉnh trong tầm
kiểm soát. 

Đối với Nghị quyết số 08,
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
cho rằng: Đây là chính sách rất
thiết thực, bước đầu đã có nhiều
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
quan tâm tìm hiểu. Đến hết
tháng 9/2020 đã có 312 hồ sơ đề
nghị hỗ trợ, trong đó có 145 hồ
sơ đủ điều kiện xem xét. Hiện
nay, các sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố đang tiến
hành rà soát, thẩm định trình
cấp có thẩm quyền theo quy
định. Chính sách này hứa hẹn sẽ
mang lại sự chuyển biến rất tích
cực trong phát triển nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn
tỉnh.

Đối với nội dung này, đồng
chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí
thư ường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh ghi nhận
những nỗ lực của UBND tỉnh và
các cơ quan, địa phương trong
việc triển khai thực hiện Nghị
quyết số 58. Đồng chí đề nghị:
ời gian tới, UBND tỉnh tiếp
tục chỉ đạo các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố,

các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án, giải ngân
vốn đầu tư công năm 2020, nhất
là vốn ODA, vốn chương trình
mục tiêu quốc gia. Tăng cường
phối hợp, tổ chức kiểm tra, giám
sát các chủ đầu tư về tiến độ, chất
lượng dự án, đôn đốc chủ đầu tư
hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu,
thanh toán vốn, quyết liệt thực
hiện giải phóng mặt bằng. 

Đối với Nghị quyết 08, đồng
chí Phó Bí thư ường trực Tỉnh
uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề
nghị: UBND tỉnh và các cơ quan
liên quan tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền, nâng cao nhận
thức về tính tất yếu và tầm quan
trọng thực hiện chính sách đến
các  doanh nghiệp, hợp tác xã,
hộ sản xuất, nhóm hộ sản xuất
trên địa bàn tỉnh về các nội dung
chính  sách, thủ tục hành chính
liên quan đến thực hiện chính
sách của nghị quyết. Khẩn
trương rà soát, thẩm định các dự
án đủ điều kiện, các dự án đã đề
xuất, đồng thời giải ngân hết
nguồn vốn đã cân đối; chủ động
rà soát các khó khăn, vướng
mắc, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ
các nhà đầu tư, nhất là tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc trong tiếp
cận nguồn vốn tín dụng đối với
các doanh nghiệp, HTX để
chính sách thực sự mang lại hiệu
quả, giá trị cho nhà đầu tư.

NôNg ĐÌNH QuANg
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hội nghị...
Tiếp theo trang 1

Lạng Sơn giành 3 huy
chương đồng tại giải
cầu lông trung - cao
tuổi toàn quốc 
Tại Giải cầu lông trung - cao

tuổi toàn quốc diễn ra tại tỉnh
Quảng Ninh từ ngày 12 đến
18/10/2020, tỉnh Lạng Sơn có 6
vận động viên tham gia thi đấu ở
nội dung đôi nam, đôi nữ thuộc 3
lứa tuổi: từ 36 – 40, từ 56 –60 và
từ 60 – 65. 

Trải qua các nội dung thi đấu,
các vận động viên Lạng Sơn đã
đem về 3 huy chương đồng. Đây
là giải đấu được tổ chức nhằm
hưởng ứng cuộc vận động “Toàn
dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”, kỷ niệm các
ngày lễ lớn trong năm và thực
hiện “Tháng hành động vì người
cao tuổi”. Đồng thời, giải nhằm
tạo sân chơi cho các vận động
viên giao lưu, học hỏi và động
viên, cổ vũ phong trào tập luyện
môn cầu lông, nâng cao sức khỏe
cho người trung, cao tuổi.

LƯƠNg THẢO

Dự án Khu trung chuyển
hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa
khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là
công trình trọng điểm của tỉnh
năm 2020. Tuy nhiên, tiến độ
thực hiện dự án rất chậm so với
yêu cầu. Đến giữa tháng 10/2020,
UBND huyện Cao Lộc đã bàn
giao cho nhà đầu tư hơn 30 ha
mặt bằng. Tuy nhiên, nhà đầu tư
chưa chuyển 19 tỷ đồng để
UBND huyện phê duyệt phương
án và chi trả cho các hộ dân. Về
thi công, nhà đầu tư đang san lấp
mặt bằng trên diện tích khoảng
10 ha, khối lượng đào đắp ước
đạt 1 triệu mét khối. 

Còn dự án khách sạn, sân golf
Hoàng Đồng được triển khai từ
năm 2004, có quy mô đầu tư xây
dựng một khách sạn quốc tế 5
sao, sân golf 18 lỗ, khu vui chơi
giải trí… với tổng vốn đầu tư 61,5
triệu USD. Công trình có diện
tích sử dụng đất hơn 190 ha, hiện
đã giải phóng mặt bằng và bàn
giao mặt bằng sạch cho nhà đầu
tư được 139 ha. Năm 2018, dự án
được tái khởi động và nhà đầu tư
cam kết đến hết tháng 12/2020 sẽ
cơ bản hoàn thành dự án. Tuy

nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện
các hạng mục chuyển biến rất
chậm, hầu như không có thay đổi
nhiều so với thời điểm trước đó. 

ảo luận về tình hình thực
hiện hai dự án, đại diện chủ đầu
tư nhận trách nhiệm khi để dự
án chậm tiến độ và nêu một số
giải pháp để đẩy nhanh tiến độ
trong thời gian tới như: tăng
cường thiết bị, phương tiện, bố
trí kinh phí để chi trả bồi thường,
tăng ca làm việc… Lãnh đạo các

sở, ngành nêu một số nội dung
liên quan đến tình hình thực
hiện dự án và đề nghị các nhà
đầu tư cần thực hiện như: hoàn
thiện thủ tục để điều chỉnh thời
gian thực hiện dự án theo giấy
chứng nhận đầu tư, thủ tục thuê
đất, phối hợp đẩy nhanh tiến độ
giải phóng mặt bằng…

Phát biểu kết luận buổi kiểm
tra, đồng chí Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu: Đối với dự án khu
trung chuyển hàng hóa, nhà đầu

tư chuyển đủ kinh phí còn thiếu
cho huyện Cao Lộc để thực hiện
thủ tục phê duyệt chi trả cho các
hộ bị ảnh hưởng trước ngày
31/10/2020. Song song với đó,
nhà đầu tư khẩn trương làm thủ
tục để điều chỉnh tiến độ dự án
bảo đảm phù hợp với quy định
pháp luật đầu tư hiện hành. 

Đối với dự án khách sạn, sân
golf Hoàng Đồng, nhà đầu tư cần
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
các hạng mục, chuyển kinh phí
giải phóng mặt bằng khu vực tái
định cư và hồ sơ trích đo 52 ha
chưa thực hiện bồi thường cho
Trung tâm Phát triển quỹ đất
thành phố Lạng Sơn để hoàn
thiện thủ tục thực hiện các bước
thu hồi giải phóng mặt bằng. 

Các sở, ngành liên quan
hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh
hồ sơ dự án và rà soát lại toàn bộ
quá trình sử dụng đất đai, thực
hiện dự án để tham mưu cho
UBND tỉnh có biện pháp xử lý
theo quy định khi thời hạn thực
hiện dự án kết thúc vào cuối
tháng 12/2020. UBND thành
phố Lạng Sơn tiếp tục đẩy nhanh
tiến độ giải phóng mặt bằng để
bàn giao cho chủ đầu tư.

CôNg QuâN

Tiếp theo trang 1

Lãnh đạo tỉnh...

Ký kết quy chế...
Quy chế nêu rõ: Sự phối hợp

giữa Văn phòng HĐND tỉnh,
Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh
nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất
lượng công tác thông tin, tuyên
truyền về hoạt động của HĐND
các cấp của tỉnh, trong đó trọng
tâm là hoạt động của HĐND
tỉnh đến đông đảo cử tri và Nhân

dân. Phạm vi hoạt động tuyên
truyền thông qua: trang thông tin
điện tử Văn phòng HĐND tỉnh;
báo in, báo điện tử của Báo Lạng
Sơn; kênh PT-TH, trang thông
tin điện tử của Đài PT-TH tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng
chí Phó Bí thư ường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh

giá cao sự gắn kết, đồng thuận
của các cơ quan trong phối hợp
tuyên truyền về hoạt động của
HĐND tỉnh. 

Đồng chí nhấn mạnh sự cần
thiết của việc ký kết quy chế phối
hợp tuyên truyền giữa Văn
phòng HĐND tỉnh, Báo Lạng
Sơn, Đài PT-TH tỉnh. Khi có sự

ký kết, trách nhiệm thông tin của
các bên sẽ kịp thời, nâng cao hiệu
quả công tác tuyên truyền. Qua
đó, góp phần quan trọng trong
truyền tải, thông tin nhanh
chóng các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước đi vào cuộc sống.

KHÁNH Ly
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Ngày 21/10/2020 Liên đoàn
Lao động huyện Văn Lãng tổ

chức lớp tập huấn nghiệp vụ
công đoàn cho trên 100 cán bộ
Liên đoàn Lao động huyện và cán
bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại lớp tập huấn, đại biểu
được truyền đạt các chuyên: Điều
lệ Công đoàn Việt Nam, hướng
dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn
Việt Nam; công tác kiểm tra, giám
sát của công đoàn cơ sở; công
đoàn cơ sở tham gia quản lý và
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở; hướng dẫn thực hiện quy chế
thi đua - khen thưởng của tổ chức
công đoàn….

NguyễN HằNg
Văn Lãng

đăng tải toàn văn dự thảo Báo
cáo chính trị của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa
XII trình Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Các dự thảo: Báo cáo tổng
kết thực hiện Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 10 năm
2011 - 2020, xây dựng Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội
10 năm 2021 - 2030; Báo cáo
đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội 5 năm 2016 - 2020 và
phương hướng, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng
kết công tác xây dựng Đảng và
thi hành Điều lệ Đảng nhiệm
kỳ Đại hội XII được đăng tải
toàn văn trên Báo Lạng Sơn
điện tử (baolangson.vn)

Các ý kiến đóng góp của
độc giả vào dự thảo các Văn
kiện trình Đại hội XIII của
Đảng xin gửi về Tòa soạn Báo
Lạng Sơn, số 16 đường Quang
Trung, phường Chi Lăng, thành
phố Lạng Sơn hoặc Email:
baolangson@gmail.com. 

Trân trọng!
BBT

Tiếp theo trang 1

công bố...

Văn Lãng tập huấn
nghiệp vụ công tác
công đoàn 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ trái
sang) nghe báo cáo về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án khách
sạn, sân golf Hoàng Đồng
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Những năm gần đây, người dân
xã Đình Lập, huyện Đình Lập
đã tận dụng các thế mạnh như:
bãi chăn thả rộng, nhiều đồng
cỏ tự nhiên… để phát triển
chăn nuôi bò vỗ béo theo
hướng bán chăn thả. Qua đó
đem lại hiệu quả kinh tế cao,
góp phần nâng cao thu nhập
cho người dân và xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn.

Gia đình bà Hoàng Thị
Niên, thôn Còn Quang
đã có kinh nghiệm chăn

nuôi bò nhiều năm, tuy nhiên,
phải đến năm 2015, gia đình bà
mới biết nuôi bò vỗ béo theo
phương pháp bán chăn thả thông
qua các lớp tập huấn do xã, huyện
tổ chức. Bà Niên cho biết: Để
chăn nuôi hiệu quả, tôi đã đầu tư
xây dựng chuồng trại với hệ
thống máng ăn đầy đủ. Trung
bình mỗi năm, gia đình xuất bán
10 đến 15 con bò, đem lại thu
nhập trên 100 triệu đồng.

Cũng chọn chăn nuôi bò theo
hình thức bán chăn thả, gia đình
anh Lương Văn ành, thôn Pò
Tấu đã trồng thêm 6 sào cỏ voi để
bổ sung thức ăn cho đàn bò. Anh
ành cho biết: “Trước đây, nuôi
theo hình thức thả rông, đàn bò
rất gầy nên bán không được giá
cao và phải mất khoảng 3 năm,

tôi mới nuôi được một lứa bò để
bán. Từ năm 2016, khi áp dụng
phương pháp chăn nuôi bán chăn
thả, năm nào, gia đình tôi cũng có
5 đến 7 con bò bán ra thị trường,
gia đình có lãi trên 80 triệu đồng”.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế
đem lại, mô hình nuôi bò trên địa
bàn xã Đình Lập phát triển mạnh
trong khoảng 5 năm trở lại đây.
Hiện toàn xã có trên 20 hộ phát
triển đàn bò với số lượng từ 10
con trở lên/hộ, hầu hết các hộ đều
nuôi theo hình thức bán chăn thả.

Tổng đàn bò toàn xã hiện có trên
500 con. Các hộ chăn nuôi hiệu
quả, đem lại thu nhập trung bình
từ 50 đến 100 triệu đồng/hộ.

Ông Hoàng Văn Hội, Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Đình Lập cho biết: Xác định phát
triển chăn nuôi bò là hướng đi
đem lại hiệu quả. Cấp ủy, chính
quyền xã đã tuyên truyền, vận
động các hộ nhân rộng mô hình
này, theo đó, hằng năm, UBND
xã phối hợp với các cơ quan
chuyên môn của huyện tổ chức
tập huấn chuyên đề về chăn nuôi
bò cho bà con. Ngoài ra, xã còn
phối hợp tổ chức nhiều lớp tập
huấn lồng ghép về chăn nuôi; tổ
chức cho người dân đi tham
quan, học tập kinh nghiệm tại các
mô hình nuôi bò ở trong và ngoài
tỉnh; tạo điều kiện cho bà con vay
vốn ưu đãi để phát triển chăn
nuôi…

Bênh cạnh đó, từ năm 2018
đến nay, từ nguồn vốn hỗ trợ phát
triển sản xuất của chương trình
xây dựng nông thôn mới, vốn
30a, xã đã hỗ trợ được 160 con bò
cho 43 hộ (mỗi con trị giá 15 triệu

đồng), các hộ đối ứng vốn xây
dựng chuồng trại. Căn cứ vào
điều kiện tự nhiên của xã, chăn
nuôi bò tập trung chủ yếu ở các
thôn: Còn Quang, Pò Tấu, Khe
Vuồng, Bình Chương 2, Khe Mạ,
Còn Mò.

Bên cạnh phát triển kinh tế
đồi rừng, mô hình chăn nuôi bò
theo hướng bán chăn thả ở xã
Đình Lập đã đem lại hiệu quả
kinh tế thiết thực, giúp người dân
từng bước nâng cao thu nhập.
Hiện nay, thu nhập bình quân đầu
người của xã đạt 39 triệu
đồng/người/năm (tăng 21 triệu
đồng/người/năm so với năm
2015); tỷ lệ hộ nghèo còn 5,98%
(tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là
35%).

Ông Hoàng Văn Hội, Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho
biết thêm: Từ hiệu quả của mô
hình, thời gian tới, cấp ủy, chính
quyền xã tiếp tục quan tâm, tuyên
truyền người dân phát triển chăn
nuôi bò theo hướng bán chăn thả.
Qua đó, góp phần nâng cao thu
nhập và đời sống của người dân. 

KIM HuyÊN

Mô hình nuôi Bò Vỗ Béo Theo hướng Bán chăn Thả: 

Hiệu quả ở xã Đình Lập

Người dân thôn Khe Vuồng chăm sóc
đàn bò

Ông Hoàng Văn Ngôn,
Chủ tịch HND tỉnh cho
biết: Để các phong trào

thi đua yêu nước ngày càng lan
tỏa, đặc biệt là các phong trào
lớn như: “Nông dân thi đua sản
xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết
giúp nhau làm giàu và giảm
nghèo bền vững”, “Lạng Sơn
cùng cả nước xây dựng NTM”…
đi vào chiều sâu, trong giai đoạn
2015 – 2020, hội đã ban hành
115 văn bản về công tác thi đua
- khen thưởng. Hằng năm, hội
chỉ đạo các cấp hội phát động, tổ
chức ký kết giao ước thi đua,
đăng ký danh hiệu thi đua trong
tổ chức hội và tổ chức khen
thưởng, biểu dương các tập thể,
cá nhân thực hiện tốt các phong
trào thi đua. Qua đó, thu hút
đông đảo cán bộ, hội viên nông
dân tham gia và góp phần giúp
các phong trào thi đua đạt được
nhiều kết quả tích cực.

Để thực hiện hiệu quả phong
trào “Nông dân thi đua sản xuất,
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp
nhau làm giàu và giảm nghèo
bền vững”, các cấp hội đã đẩy
mạnh việc chuyển giao khoa học
kỹ thuật tiên tiến vào trồng trọt,
chăn nuôi. Từ năm 2015 đến
nay, các cấp HND tổ chức được
gần 6.100 lớp tập huấn về khoa
học kỹ thuật cho gần 300.000
lượt hội viên, nông dân tham gia.

Ngoài ra, để hỗ trợ nông dân sản
xuất, kinh doanh, các cấp HND
còn nhận ủy thác nguồn vốn cho
vay của Ngân hàng Chính sách
xã hội và cho vay từ Quỹ Hỗ trợ
nông dân. eo đó, các cấp hội
đã tín chấp vay vốn ngân hàng
cho gần 18.000 lượt hộ hội viên
vay với số tiền gần 760 tỷ đồng
và triển khai 184 dự án, 1.742 hộ
vay với kinh phí gần 40 tỷ đồng
từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Nhờ
đó, đến nay, toàn tỉnh có hơn
41.000 lượt hội viên, nông dân
đạt danh hiệu “Nông dân sản
xuất kinh doanh giỏi” các cấp.

Ông Dương Công Dũng, thị
trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn –
cá nhân sản xuất, kinh doanh
giỏi cho biết: Với diện tích trồng
cây có sẵn của gia đình và được
HND huyện tạo điều kiện tham
gia các lớp tập huấn chuyển giao
khoa học kỹ thuật, tôi đã mạnh
dạn phát triển kinh tế từ mô
hình trồng cây ăn quả. Đến nay,
thu nhập của gia đình tôi đạt
hơn 700 triệu đồng/năm, kinh tế
đã khá giả hơn nhiều so với
trước. 

Trong phong trào “Lạng Sơn
cùng cả nước xây dựng NTM”,
HND tỉnh đã xây dựng kế hoạch
triển khai và chỉ đạo các cấp hội
cơ sở tích cực thực hiện chương
trình xây dựng NTM, đô thị văn
minh. Cụ thể, các cấp HND đã

tăng cường tuyên truyền, vận
động hội viên tham gia hiến đất,
làm đường, làm thủy lợi… Từ
năm 2015 đến nay, các cấp hội đã
vận động hội viên, nông dân
hiến được gần 420.000 m2 đất,
đóng góp tiền mặt được gần 30
tỷ đồng, tham gia gần 940.000
ngày công xây dựng cơ sở hạ
tầng nông thôn như: nhà văn
hóa thôn, trường học, đường
giao thông nông thôn, thủy lợi…
Hằng năm, mỗi cơ sở hội xây
dựng 1 mô hình “ôn, bản
xanh - sạch - đẹp, thân thiện với
môi trường”. Đến nay, toàn tỉnh
có gần 800 mô hình bảo vệ môi
trường. Qua đó góp phần tích

cực vào công cuộc xây dựng
NTM.

Theo ông Hoàng Văn Ngôn,
Chủ tịch HND tỉnh, thời gian
tới, HND tỉnh tiếp tục chỉ đạo
các cấp hội triển khai các phong
trào thi đua lớn của hội, đẩy
mạnh các hoạt động công tác hội
và phong trào nông dân nhằm
tạo không khí thi đua sôi nổi.
Đặc biệt, tiếp tục tổ chức kiểm
tra công tác thi đua, khen
thưởng đối với các cấp hội, kiểm
tra công tác tổ chức các phong
trào thi đua, chỉ tiêu thi đua
hằng năm và kịp thời giúp đỡ các
cấp hội tháo gỡ khó khăn trong
khi thực hiệnn

Lan tỏa phong trào thi đua yêu
nước trong các cấp hội nông dân

Hội viên, nông dân xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình phát triển kinh tế từ mô hình
chăn nuôi gà

LƯƠNG THẢO
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian
qua, các cấp hội nông dân (HND) trên toàn tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua. Qua đó,
góp phần nâng cao đời sống của hội viên, nông dân, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới
(NTM) trên địa bàn tỉnh. 

Bình quân mỗi xã
điểm nông thôn mới
đạt 17/19 tiêu chí

Năm 2020, tỉnh lựa chọn chỉ
đạo điểm 13 xã phấn đấu

đạt chuẩn nông thôn mới. Tính
đến ngày 21/10/2020, bình
quân mỗi xã điểm trên địa bàn
tỉnh đạt 17/19 tiêu chí, tăng 5,2
tiêu chí/xã so với thời điểm đầu
năm 2020 (trong đó, 2 xã đã
được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2020; 5 xã
cơ bản đạt 19/19 tiêu chí đang
chờ thẩm định và các xã điểm
còn lại đạt từ 15 đến17 tiêu chí).

Hiện nay, các xã điểm còn lại
tập trung dồn lực để tăng tốc,
đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí
chưa đạt, đặc biệt là các tiêu chí
về hạ tầng, môi trường. Qua đó
phấn đấu hoàn thành kế hoạch
xây dựng nông thôn mới năm
2020 đề ra.

TâN AN

Kim ngạch hàng hoá
xuất, nhập khẩu qua
địa bàn giảm mạnh

Từ ngày 1/1/2020 đến trung
tuần tháng 10/2020, tổng

kim ngạch hàng hoá xuất, nhập
khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh
đạt hơn 2,8 tỷ USD, giảm 41%
so với cùng kỳ năm 2019. 

Từ đầu năm 2020 đến nay,
ảnh hưởng của dịch Covid-19
khiến nhiều cửa khẩu của tỉnh
phải tạm ngừng thông quan
hàng hoá trong thời gian dài.
Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng
xuất khẩu chủ lực, nhất là mặt
hàng hoa quả tươi, nông sản
vẫn vướng rào cản kỹ thuật của
Trung Quốc. Những nguyên
nhân này khiến kim ngạch
hàng hoá xuất, nhập khẩu
giảm mạnh. 

Được biết, chỉ tiêu tổng kim
ngạch hàng hoá xuất, nhập
khẩu qua địa bàn của năm
2020 là 5,5 tỷ USD. Theo Sở
Công thương, chỉ tiêu này sẽ
khó hoàn thành. Tuy nhiên,
ngành công thương tỉnh và các
sở, ngành liên quan và các
huyện biên giới đang nỗ lực
triển khai một số giải pháp để
đến cuối năm 2020, phấn đấu
tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu hàng hoá đạt từ 4,5 đến
4,75 tỷ USD. 

TRÍ DŨNg

Thu từ khu vực
doanh nghiệp nhà
nước trung ương
tăng 13,7%

Tính từ đầu năm đến ngày
20/10/2020, thu ngân sách

từ khu vực doanh nghiệp Nhà
nước Trung ương trên địa bàn
tỉnh được trên 275 tỷ đồng, đạt
92% dự toán giao và tăng
13,7% so với cùng kỳ năm
2019.

Số thu từ khu vực doanh
nghiệp này tăng là do hoạt
động các doanh nghiệp khu
vực này ít bị ảnh hưởng do
dịch Covid-19 hơn khối các
doanh nghiệp ở khu vực khác.
Đặc biệt số thu tăng đột biến là
do Tổng Công ty Công nghiệp
mỏ Việt Bắc nộp gần 45 tỷ
đồng thuế tài nguyên.

ĐÌNH QuyẾT
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Đảng Cộng sản Việt
Nam là lực lượng duy
nhất lãnh đạo Nhà

nước, lãnh đạo xã hội, là nhân
tố quyết định mọi thắng lợi của
cách mạng Việt Nam, đây là tất
yếu lịch sử khách quan, được
khẳng định nhất quán trong
các văn kiện của Đảng. Hiến
pháp năm 2013 là văn kiện đặc
biệt quan trọng, phản ánh ý chí
của toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị
- pháp lý vững chắc cho công
cuộc xây dựng, bảo vệ, phát
triển và hội nhập quốc tế của
đất nước trong thời kỳ mới đã
Hiến định “Đảng cộng sản Việt
Nam - Đội tiên phong của giai
cấp công nhân, đồng thời là đội
tiên phong của Nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam,
đại biểu trung thành lợi ích của
giai cấp công nhân, Nhân dân
lao động và của cả dân tộc, lấy
chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh
đạo Nhà nước và xã hội”. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối
với Nhà nước là lãnh đạo chính
trị, quyết định phương hướng
chính trị của Nhà nước, bảo
đảm cho Nhà nước thực sự là
tổ chức thực hiện quyền lực của
Nhân dân, thực sự của Nhân
dân, do Nhân dân vì Nhân dân
phương thức lãnh đạo của
Đảng đối với Nhà nước không
ngừng được đổi mới phù hợp
với thực tiễn cách mạng nước
ta; trong đó, vai trò, nhiệm vụ
của Quốc hội, đại biểu Quốc
hội luôn gắn chặt hữu cơ dưới
sự lãnh đạo của Đảng.

Để thực hiện nhiệm vụ,
mục tiêu xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch,
vững mạnh; phát huy dân chủ,
tạo sức mạnh đại đoàn kết các
dân tộc- xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa
thực sự của Nhân dân, do
Nhân dân, vì Nhân dân thì vấn
đề nâng cao vai trò, hiệu quả
hoạt động của Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh và HĐND các
cấp là nhiệm vụ hết sức quan
trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng.
Vì vậy, Báo cáo chính trị trình
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã
đề ra định hướng lớn để thực
hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Trong thiết chế tổ chức bộ
máy Nhà nước, Đoàn đại biểu

Quốc hội là tổ chức của các đại
biểu Quốc hội được bầu tại địa
phương cấp tỉnh hoạt động
theo nguyên tắc tập thể, thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo
quy định của Hiến pháp, pháp
luật. Trong nhiệm kỳ qua, dưới
sự lãnh đạo trực tiếp, thường
xuyên của cấp ủy, tổ chức
Đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh đã có nhiều nỗ lực đổi mới
phương thức hoạt động, sáng
tạo phát huy vai trò, trách
nhiệm của từng đại biểu Quốc
hội đóng góp tích cực vào kết
quả công tác của Quốc hội trên
tất cả các mặt về thực hiện chức
năng xây dựng pháp luật, hoạt
động giám sát và quyết định các
vấn đề quan trọng của đất
nước; góp phần thực hiện
nhiệm vụ chính trị trên địa bàn
của tỉnh. Sự lãnh đạo của cấp
ủy, tổ chức Đảng đã bảo đảm
cho Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh phối hợp chặt chẽ với các
cơ quan, tổ chức hữu quan
Trung ương, chính quyền địa
phương, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội các cấp, đã
giúp cho kết quả hoạt động của
Đoàn đại biểu Quốc hội ngày
càng hiệu quả, sâu sát cơ sở,
gắn bó mật thiết với Nhân dân,
các đại biểu Quốc hội của tỉnh
đã thực hiện tốt vai trò là người
đại diện cho ý chí, nguyện vọng
của Nhân dân các dân tộc trong
tỉnh và đại diện cho Nhân dân
cả nước trong thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn đại biểu Quốc
hội. 

Tuy nhiên, hoạt động của
Đoàn đại biểu Quốc hội còn có
mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ ngày càng cao
của cấp ủy, tổ chức Đảng và cử
tri, Nhân dân. Hoạt động tiếp
xúc cử tri chưa được đa dạng,
phong phú, nhất là công tác
tuyên truyền, vận động, hướng
dẫn Nhân dân thực hiện chủ

trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước; việc tổ chức lấy ý kiến
Nhân dân, các ngành, các cấp
tham gia ý kiến đóng góp vào
các dự án luật, pháp lệnh, nghị
quyết chất lượng chưa cao; hoạt
động giám sát chưa bao quát,
toàn diện trên tất cả các lĩnh
vực kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh và công tác đối
ngoại trên địa bàn của tỉnh;
công tác tiếp công dân, xử lý
đơn thư, kiến nghị, khiếu nại,
tố cáo của công dân kết quả đạt
được còn có mặt hạn chế, tình
trạng khiếu kiện đông người
còn diễn biến phức tạp. 

Nguyên nhân của những
yếu kém trên là do hoạt động
của Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh còn có mặt chưa đặt trong
tổng thể nhiệm vụ chung về xây
dựng nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức
đảng; cơ chế giám sát, tham gia
quản lý nhà nước, góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính
quyền của Đoàn đại biểu Quốc
hội và các tổ chức chính trị - xã
hội chưa được thực hiện đồng
bộ; sự phối hợp công tác của
Đoàn đại biểu Quốc hội với các
tổ chức trong hệ thống chính
trị có mặt chưa tốt; chế định
pháp luật về thực hành dân chủ
gắn với tăng cường kỷ cương xã
hội chưa nghiêm.

Để khắc phục những mặt
hạn chế, yếu kém, nâng cao
hơn nữa chất lượng hiệu quả
hoạt động của Đoàn đại biểu
Quốc hội, góp phần xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa trong sạch, vững
mạnh, gần dân, bảo đảm quyền
làm chủ của Nhân dân; củng cố
vững chắc niềm tin của Nhân
dân đối với Đảng Nhà nước, tôi
xin đề xuất ba nội dung sau:

ứ nhất, trong nhiệm kỳ
tới, Quốc hội hoạt động theo
nguyên tắc Hiến pháp năm

2013, có nhiệm vụ thể chế hóa
Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; xuất phát từ yêu cầu
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
này hoạt động của Đoàn đại
biểu Quốc hội và HĐND các
cấp dưới sự lãnh đạo tập trung,
thống nhất của cấp ủy, tổ chức
Đảng cùng chung mục tiêu,
nhiệm vụ thể chế hóa, cụ thể
hóa nghị quyết đại hội đảng các
cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020 - 2025 tạo cơ sở pháp lý
vững chắc cho các cấp, các
ngành tổ chức thực hiện Nghị
quyết của Đảng ngay từ đầu
nhiệm kỳ với tinh thần tích
cực, khẩn trương, đồng bộ và
toàn diện.

ứ hai, cấp ủy, tổ chức
Đảng tiếp tục tăng cường vai
trò lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới
nội dung, phương thức hoạt
động của Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh theo chức năng, nhiệm
vụ, thẩm quyền quy định của
pháp luật. Trong nhiệm vụ tiếp
xúc cử tri cần đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động,
hướng dẫn Nhân dân thực hiện
tốt mọi chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước phải gắn hoạt động tiếp
xúc cử tri của đại biểu dân cử
với công tác dân vận của Đảng,
công tác xây dựng pháp luật,
tiếp tục quan tâm đổi mới nội
dung, hình thức lấy ý kiến
Nhân dân, các ngành, các cấp
tham gia xây dựng chính sách,
pháp luật, bảo đảm theo
nguyên tắc mọi chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước phải xuất phát từ lợi
ích, nguyện vọng chính đáng,
hợp pháp của Nhân dân. 

Về hoạt động giám sát phải
tuân thủ Hiến pháp và pháp
luật bảo đảm khách quan, công
khai, minh bạch, hiệu quả;
không làm cản trở đến hoạt

động bình thường của cơ quan,
tổ chức, cá nhân chịu sự giám
sát; nội dung giám sát tuy bao
quát toàn diện, nhưng phải phù
hợp với tình hình thực tế, điều
kiện kinh tế - xã hội của tỉnh;
qua giám sát để nắm bắt kịp
thời những vấn đề nảy sinh từ
thực tiễn, những khó khăn, bức
xúc của Nhân dân, doanh
nghiệp và xã hội những hạn
chế, bất cập của cơ chế, chính
sách, thủ tục hành chính và
trách nhiệm của người thực thi
công vụ để có kiến nghị chính
xác với cơ quan tổ chức, người
có thẩm quyền kịp thời điều
chỉnh, chấn chỉnh, tạo môi
trường thuận lợi, tháo gỡ khó
khăn cho người dân, doanh
nghiệp, góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

ứ ba, để chuẩn bị làm tốt
công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV, đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,
cấp ủy, tổ chức Đảng cần quan
tâm, chăm lo lãnh đạo tốt công
tác nhân sự; gắn kết quả nhân
sự của đại hội đảng các cấp và
công tác quy hoạch cán bộ của
Đảng với công tác chuẩn bị
nhân sự để giới thiệu những
người thực sự tiêu biểu, đủ tiêu
chuẩn theo quy định của Đảng
và quy định của pháp luật về
bầu cử đại biểu Quốc hội và
HĐND để tổ chức hiệp thương
giới thiệu người ứng cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp. Làm tốt công
tác phối hợp thường xuyên
giữa Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội với các cấp
chính quyền của tỉnh để thực
hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý, Nhân dân
làm chủ” bảo đảm các văn bản
pháp luật và phương thức tổ
chức thực hiện của các cơ quan
nhà nước không ngừng được
đổi mới theo hướng vì Nhân
dân, chăm lo, nâng cao đời
sống mọi mặt của Nhân dân;
mở rộng dân chủ, phát huy vai
trò, quyền làm chủ của Nhân
dân; góp phần quan trọng phát
huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện
thắng lợi nghị quyết đại hội
đảng các cấp và Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảngn

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động 
của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh 
trong giai đoạn mới
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có bài
tham luận “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, hiệu quả của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong giai đoạn mới”.
Báo Lạng Sơn trân trọng trích đăng tham luận.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh đã có nhiều nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu
Quốc hội đóng góp tích cực vào kết quả công tác của Quốc hội trên tất cả các mặt về thực hiện chức năng xây
dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần thực hiện
nhiệm vụ chính trị trên địa bàn của tỉnh. Sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đã bảo đảm cho Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan Trung ương, chính quyền địa phương, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, đã giúp cho kết quả hoạt động của Đoàn đại
biểu Quốc hội ngày càng hiệu quả, sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân, các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã
thực hiện tốt vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và đại diện cho
Nhân dân cả nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội. 
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Mọi năm, đến thời điểm
này  lực lượng  kiểm tra
liên ngành về phòng,

chống mại dâm (Đội 178) của
tỉnh cũng như các huyện, thành
phố kín lịch đi kiểm tra, thanh
tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ
có điều kiện trên địa bàn tỉnh.
Thế nhưng năm nay, do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 nên
hầu hết việc kiểm tra, thanh tra
không thực hiện được theo kế
hoạch. Song không vì thế mà
công tác tuyên truyền về PCMD
trên địa bàn tỉnh bị xem nhẹ. Bởi
trong cái khó chung ấy, các
ngành chức năng đã có những
cách làm phù hợp để tuyên
truyền về PCMD.

Bà Bùi ị Quỳnh Anh,
Trưởng Phòng Lao động -
ương binh và Xã hội
(LĐTB&XH) thành phố Lạng
Sơn cho biết: Do ảnh hưởng của
dịch Covid-19 nên việc tổ chức
các hoạt động thanh tra, kiểm tra
gặp nhiều khó khăn, vì vậy, Đội
178 của thành phố đã thống nhất
tham mưu chuyển nguồn kinh
phí thanh, kiểm tra sang thực
hiện các hoạt động tuyên truyền
dưới hình thức: trực quan, hội
nghị, nhất là từ khi tình hình

dịch Covid-19 ở nước ta và ở
tỉnh được kiểm soát thì công tác
tuyên truyền được đẩy mạnh
thực hiện. ời gian qua, chúng
tôi đã cấp phát được trên 30
nghìn tờ rơi, tuyên truyền cho
gần 500 đoàn viên thanh niên,
cán bộ, công chức cấp xã trên địa
bàn. Tới đây, căn cứ vào nguồn
kinh phí được cấp, chúng tôi sẽ
tiếp tục phối hợp với các lực
lượng và chính quyền địa
phương tổ chức tuyên truyền
nhiều hơn đến Nhân dân.

Không chỉ tại thành phố, hiện
nay, công tác tuyên truyền về
PCMD đang được các huyện đẩy
mạnh thực hiện. Tại các huyện
biên giới, công tác này được các
ngành chức năng, đoàn thể thực
hiện tuyên truyền lồng ghép tại
các hội nghị tuyên truyền phòng,
chống dịch Covid-19, tuyên
truyền phòng chống tệ nạn xã
hội (TNXH), phòng chống ma
túy, mua bán người... Nhờ vậy,
nhận thức của người dân ngày
càng được nâng lên.

Chị Hoàng ị Hoài, xã
anh Long, huyện Văn Lãng
cho biết: Được hội phụ nữ và các
ngành chức năng đến tuyên
truyền, tôi và các chị em đã biết

thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của
các tội phạm, TNXH, trong đó có
mại dâm, mua bán người, vì thế
có ý thức đề cao cảnh giác hơn.
Đồng thời chị em bảo ban nhau
và tích cực tuyên truyền cho
người thân và cộng đồng.

Nhờ tuyên truyền đồng bộ từ
tỉnh đến các huyện, xã nên tình
hình trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn tỉnh được đảm bảo,
không hình thành tụ điểm phức
tạp về tệ nạn mại dâm. Bà Hoàng

Hải Hậu, Chuyên viên Phòng
Phòng chống TNXH, Sở
LĐTB&XH, thành viên Đội 178
tỉnh cho biết: ực hiện chỉ đạo
của UBND tỉnh, thời gian qua,
các sở, ngành liên quan và đội
178 các cấp đã đẩy mạnh các biện
pháp tuyên truyền, chủ động
phòng ngừa, tấn công trấn áp các
loại tội phạm đạt kết quả tích cực.
Qua đó ngăn ngừa có hiệu quả
TNXH, hoạt động mại dâm tiếp
tục được kiềm chế, không để

phát sinh phức tạp trên địa bàn.
Trong đó có hiệu quả của công
tác tuyên truyền, giáo dục. Trong
đợt dịch Covid-19, chúng tôi đã
xây dựng các phóng sự và đẩy
mạnh tuyên truyền trên các
phương tiện truyền thông đại
chúng về PCMD; vận động quần
chúng Nhân dân tích cực tham
gia phát hiện, tố giác hoạt động
mại dâm và xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư.

Từ đầu năm 2020 đến nay,
Phòng Phòng chống TNXH, Sở
LĐTBXH, Đội 178 tỉnh đã cấp
phát hơn 40.000 bộ tài liệu, trên
100 nghìn tờ rơi cho các huyện,
xã; treo 912 pano, áp phích về
phòng chống TNXH, phòng
chống mại dâm tại các địa bàn
đông dân cư. Cùng với đó, phòng
phối hợp với đội 178, phòng
LĐTBXH các huyện tổ chức các
hội nghị tuyên truyền đến cán
bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả  PCMD
trong thời gian tới, các ngành
chức năng tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục,
vận động dưới nhiều hình thức,
tạo phong trào toàn dân lên án,
phát hiện, tố giác và tham gia
PCMD. Cùng với đó, đôn đốc,
hướng dẫn và giám sát việc triển
khai thực hiện công tác PCMD ở
cơ sở, nhất là tuyên truyền trong
các cơ sở kinh doanh có điều
kiện, không để cơ sở lợi dụng
hoạt động mại dâmn

Sau gần 5 năm thực hiện, Đề
án “Xã hội hóa cung ứng
phương tiện tránh thai (PTTT)
và dịch vụ kế hoạch hóa gia
đình/sức khỏe sinh sản
(KHHGĐ/SKSS) tại khu vực
thành thị và nông thôn phát
triển giai đoạn 2015 -2020”
(Đề án 818) trên địa bàn tỉnh
đã có chuyển biến rõ nét. 

Đề án 818 được huyện
Bắc Sơn triển khai thực
hiện từ tháng 8/2016.

Thời điểm đó, một bộ phận
người dân vẫn chưa coi trọng
việc sử dụng các dịch vụ
KHHGĐ, vẫn tồn tại tư tưởng
muốn có nhiều con và thói quen
được bao cấp dịch vụ chăm sóc
SKSS - KHHGĐ.

Ông Đinh Văn Khoan,
Trưởng Phòng Dân số (DS),
Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn
cho biết: Để thay đổi nhận thức
người dân, trung tâm đã tổ chức
nhiều hội nghị truyền thông
lồng ghép các chương trình y tế
- DS kết hợp với giới thiệu các
sản phẩm thuộc Đề án 818 của
Tổng cục DS - KHHGĐ và tư
vấn cho những đối tượng có
nhu cầu lựa chọn những dịch vụ
chất lượng, phù hợp và tổ chức
tuyên truyền bằng nhiều hình
thức khác như: tuyên truyền
trực quan qua hệ thống băng
rôn, khẩu hiệu, qua mạng xã
hội... Nhờ đó, doanh số bán sản
phẩm của huyện Bắc Sơn từ
tháng 8/2016 đến nay, đạt hơn
850 triệu đồng, là một trong
những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. 

Chị Triệu ị Lành, xã Tân

Tri, huyện Bắc Sơn chia sẻ: Khi
tôi sinh cháu thứ hai được 4
tháng, tôi được cán bộ trạm y tế
xã hướng dẫn các biện pháp
tránh thai an toàn, tôi đã tin
tưởng lựa chọn các sản phẩm
của Đề án 818. Giá thành cũng
tương đương với các hiệu thuốc
nhưng chất lượng được đảm
bảo. Tôi dùng thấy tốt nên đã
giới thiệu cho chị em, bạn bè.

Cùng với Bắc Sơn, huyện

Hữu Lũng cũng tích cực triển
khai thực hiện có hiệu quả đề
án. Ông Mè Quý Minh, chuyên
viên Phòng DS, Trung tâm Y tế
huyện Hữu Lũng cho biết: Tôi
đã tham mưu cho lãnh đạo đơn
vị triển khai nhiều biện pháp
trong thực hiện đề án như:
truyền thông, phát triển mạng
lưới cung ứng PTTT và hàng
hóa SKSS, xây dựng đội ngũ bán
hàng chuyên nghiệp. Nhờ vậy,

sau gần 5 năm triển khai đề án,
70% cặp vợ chồng trong độ tuổi
sinh đẻ trên địa bàn được cung
cấp thông tin, kiến thức về các
sản phẩm. Nhiều người tiêu
dùng sau khi mua sản phẩm về
sử dụng thấy tốt cũng đã giới
thiệu đến những người khác.

ực tế trên cho thấy, các
sản phẩm của Đề án 818 đã và
đang từng bước ổn định thị
trường. Từ chỗ được “bao cấp,
miễn phí”, người dân đã chủ động
trả tiền để được lựa chọn sản
phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu
cầu. Để có kết quả đó, từ năm
2016 đến nay, Chi cục DS-
KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với
trung tâm y tế các huyện, thành
phố tăng cường truyền thông,
thay đổi nhận thức của người
dân. Mỗi năm, toàn tỉnh tổ chức
tuyên truyền lồng ghép, nói
chuyện chuyên đề cung cấp hàng
hóa SKSS/KHHGĐ, tuyên truyền
hoạt động các mô hình, đề án
nâng cao chất lượng dân số được
hơn 4.000 buổi với hơn 200.000
lượt người tham dự; tư vấn được
gần 20.000 lượt người. Cùng với
đó, hằng năm, Chi cục DS-
KHHGĐ tổ chức từ 3 đến 5 lớp
tập huấn về truyền thông, phân
phối các sản phẩm Đề án 818 cho
các cán bộ chuyên trách DS và
cộng tác viên dân số để củng cố
và phát triển mạng lưới cung
ứng PTTT và hàng hóa SKSS.

eo số liệu thống kê của
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, từ
năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã
phân phối được hơn 55.900 vỉ
thuốc tránh thai Anna, hơn
237.500 chiếc bao cao su Hello,
gần 2.300 lọ dung dịch vệ sinh
đa năng Gynopro, 2.200 hộp
Canxi D3… Số tiền thu được
chuyển về Ban quản lý Đề án
818 Trung ương được hơn 3,3 tỉ
đồng.

Với những hoạt động được
triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh
tới cấp huyện, Đề án 818 bước
đầu đã đạt được kết quả khích lệ,
góp phần không nhỏ vào việc
hoàn thành các chỉ tiêu về DS-
KHHGĐ. Đến nay, tổng tỷ suất
sinh trên địa bàn toàn tỉnh còn
2,13 con/phụ nữ, giảm 0,21
con/phụ nữ so với năm 2016. Tỷ
lệ tăng dân số tự nhiên giảm
đáng kể, năm 2019 là 5,2%, giảm
hơn 4,2% so với năm 2016.

Ông Nguyễn Quang Bằng,
Phó Chi cục trưởng phụ trách
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho
biết: ời gian tới, chi cục tiếp
tục làm tốt công tác tham mưu
cho Sở Y tế  chỉ đạo thực hiện
các biện pháp nâng cao hiệu quả
đề án. Đồng thời rà soát, theo
dõi, nắm chắc số cặp vợ chồng
trong độ tuổi sinh đẻ, số người
sinh con thứ ba và người có
nguy cơ sinh con thứ ba trở lên
để có biện pháp tuyên truyền, tư
vấn, vận động, góp phần thực
hiện thành công các chương
trình mục tiêu y tế - dân số trên
địa bàn.

NgỌC HIẾu – TRIỆu THÀNH

Người dân mua các sản phẩm của Đề án 818 tại Trung tâm Y tế
thành phố Lạng Sơn

Cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm của thành phố Lạng Sơn
tham gia tập huấn nghiệp vụ

phòng, chống mại dâm: 

Đồng bộ các giải pháp tuyên truyền
Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công tác tuyên truyền phòng, chống mại
dâm (PCMD) vẫn luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh
quan tâm chỉ đạo, lồng ghép thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Qua đó góp phần chuyển tải các
nội dung đến Nhân dân, nâng cao nhận thức đối với công tác này.

THANH HUYỀN

Lạng Sơn hiện đang triển khai phân phối 11 sản phẩm PTTT, hàng hóa
SKSS/KHHGĐ theo phân khúc thị trường bao gồm:
Nhóm sản phẩm, hàng hóa kế hoạch hóa gia đình: viên uống tránh thai
Anna, bao cao su Hello, Hello Plus, Young Lovers.
Nhóm sản phẩm, hàng hóa hỗ trợ KHHGĐ, chăm sóc SKSS: viên bổ sung vi
chất Prenatal, dung dịch vệ sinh Vagis, dung dịch vệ sinh đa năng Gyno
Pro, gel bôi trơn Sensi Love, bột Unical For Rice (bổ sung Canxi).

Thực hiện Đề án 818:

Bước chuyển từ bao cấp sang xã hội hóa
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Những năm qua, Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân các
dân tộc huyện Tràng Định đã có
nhiều hoạt động, giải pháp tích
cực để khơi dậy, bảo tồn và
phát huy vốn di sản văn hóa
(DSVH) dân tộc.

Những ngày giữa tháng
10/2020, chúng tôi may
mắn có dịp được trải

nghiệm và tham dự “Cuộc thi ẩm
thực vịt quay Thất Khê năm
2020” được tổ chức tại thị trấn
Thất Khê. Cuộc thi có sự tham
gia của 10 hộ là chủ các nhà hàng,
người chuyên sản xuất, kinh
doanh vịt trên địa bàn huyện.
Trong cuộc thi, những người
tham gia đã tiến hành chế biến vịt
tại chỗ, đồng thời thuyết trình,
giới thiệu về bí quyết chế biến và
mùi vị đặc trưng của vịt quay. 

Sau khi chấm giải, du khách
được mời thưởng thức thịt vịt
quay miễn phí. Chị Nguyễn úy
Hồng, người dân thành phố Lạng
Sơn cho biết: “Tôi rất ấn tượng
với cuộc thi này. Mặc dù vịt quay
Tràng Định nổi tiếng từ lâu
nhưng đến hôm nay, tôi mới
được nếm và tận hưởng hết
hương vị thơm ngon đặc trưng
nơi đây”. 

Cuộc thi chỉ là một trong số
rất nhiều hoạt động bảo tồn và
phát huy các DSVH trên địa bàn
huyện Tràng Định thời gian qua.
Bà Lục ị Phương, Phó Trưởng
Phòng Văn hóa và ông tin
huyện cho biết: Nhằm thực hiện

tốt công tác bảo tồn, phát huy giá
trị các di sản, đặc biệt là các
DSVH phi vật thể, chúng tôi chú
trọng tham mưu UBND huyện
thực hiện tốt Luật DSVH và Nghị
quyết 25 ngày 31/8/2016 của Ban
ường vụ Tỉnh ủy về “Bảo tồn
và phát huy giá trị DSVH tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020”.
eo đó, chúng tôi đã đẩy mạnh
công tác tuyên truyền tới Nhân
dân về nội dung liên quan đến
bảo tồn, phát huy các giá trị văn
hóa. Từ năm 2016 đến nay, các
cơ quan chuyên môn của huyện
đã tổ chức 125 cuộc biểu diễn
văn hóa, văn nghệ, thực hiện trên

200 tin, bài tuyên truyền về công
tác bảo tồn DSVH. 

Các cấp, ngành liên quan ở
huyện cũng luôn quan tâm và tạo
điều kiện cho việc thành lập các
câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ
truyền thống. Từ năm 2016 đến
nay, toàn huyện có 110 CLB, đội
văn nghệ quần chúng được
thành lập. Hầu hết các CLB, đội
văn nghệ sau khi thành lập đều
hoạt động tích cực và sôi nổi.
Trong đó, CLB bảo tồn dân ca
Cẩu Pung huyện Tràng Định đã
tổ chức được 10 lớp truyền dạy
hát then, đàn tính tại các xã và
các trường học trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, UBND huyện
Tràng Định đã phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan của
tỉnh tổ chức được 1 lớp truyền
dạy hát páo dung và tổ chức 2
cuộc đưa dân ca vào chợ phiên.
Cùng đó, các cấp, ngành ở huyện
quan tâm đến công tác phục
dựng, khuyến khích phát huy các
làng nghề thủ công truyền thống
phát triển như nghề làm hương,
chổi rơm, đan lát, làm bánh
truyền thống… 

Trên địa bàn có 21 lễ hội
truyền thống được tổ chức trong
năm. Hằng năm, nhiều lễ hội

được khôi phục mang nhiều giá
trị văn hóa truyền thống đặc sắc
như lễ hội: Bủng Kham (xã Đại
Đồng), Báo Slao (xã Quốc
Khánh)… Từ các lễ hội, nhiều
phong tục truyền thống, trò diễn
dân gian được khôi phục như:
nghi lễ cầu cúng thần Nông, thần
ổ địa, nghi thức gieo lộc (phát
quà), trò chơi chẹt khum, múa sư
tử mèo…

Ông Phan Văn Hòa, Phó
Giám đốc Sở Văn hóa, ể thao
và Du lịch cho biết: Tràng Định
là một trong những địa bàn tiêu
biểu của tỉnh thực hiện tốt công
tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy
giá trị các DSVH, đặc biệt là các
DSVH phi vật thể. Nhờ đó,
huyện đã có 4 di sản được công
nhận là DSVH phi vật thể cấp
Quốc gia gồm: Lễ hội Bủng
Kham (xã Đại Đồng), ực hành
en, Hát sli và Múa sư tử mèo.
Tràng Định cũng đã có 3 nghệ
nhân được Chủ tịch nước phong
tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu
tú”.  Các nghệ nhân đã có nhiều
nỗ lực cống hiến, góp phần tích
cực trong công tác bảo tồn và
phát huy giá trị các DSVH  của
tỉnh.

TuyẾT MAI

Người Dao xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định truyền dạy các làn điệu páo dung
cho thế hệ trẻ

Tràng Định

Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

Thực hiện Quyết định 1093
ngày 12/6/2018 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt đề

cương và dự toán chi tiết xây
dựng, triển khai CSDLCC các loại
hợp đồng giao dịch và dữ liệu
ngăn chặn trên địa bàn tỉnh, Sở
Tư pháp Lạng Sơn đã chỉ đạo các
tổ chức hành nghề công chứng
tham gia kết nối phần mềm CS-
DLCC và đưa vào sử dụng chính
thức từ ngày 1/12/2018. Theo đó,
từ khi sử dụng đến nay, 6 tổ chức
hành nghề công chứng trên địa
bàn tỉnh đã cập nhật được trên
24.000 hợp đồng giao dịch vào
CSDLCC. 

Ứng dụng phần mềm CS-
DLCC, công chứng viên chỉ cần
thực hiện vài thao tác trên máy
tính là có thể tra cứu được thông
tin chính xác về nguồn gốc tài sản,
tình trạng giao dịch của tài sản,
thông tin về dữ liệu ngăn chặn
được áp dụng đối với tài sản có
liên quan đến hợp đồng… giúp
cho quá trình thực hiện công
chứng được nhanh hơn. 

Bà Ngô ị Ngọc Hà, Phó
Trưởng phòng phụ trách Phòng
Công chứng số 1 (Sở Tư pháp
tỉnh) cho biết: Trước đây, khi chưa
có phần mềm, chúng tôi phải thực

hiện tra cứu thông tin sổ sách, văn
bản và các thông tin liên quan
bằng phương pháp thủ công, lật
từng quyển sổ, từng bộ hồ sơ hoặc
từng trang giấy. Hai năm qua,
hoạt động công chứng thuận lợi
hơn, đơn giản hóa các thao tác
nghiệp vụ giúp chúng tôi tra cứu
thuận tiện, rút ngắn thời gian
thực hiện công chứng. Ví dụ khi
công dân đến yêu cầu công chứng
hợp đồng chuyển nhượng quyền
sử dụng đất, qua hệ thống CS-
DLCC, chúng tôi chỉ click chuột
máy tính trong vài phút, thậm chí
vài giây là có thể tra cứu đầy đủ
thông tin về mảnh đất, lịch sử
công chứng và có thông tin ngăn
chặn về tài sản hay không. Từ khi

sử dụng phần mềm đến nay,
phòng đã công chứng hơn 5.000
hợp đồng giao dịch các loại, đảm
bảo 100% hợp đồng công chứng
được cập nhật trên CSDLCC và
đảm bảo tính an toàn pháp lý. 

Không chỉ giúp ích cho cán
bộ, cơ quan công chứng, phần
mềm CSDLCC còn đẩy nhanh
quá trình công chứng 1 hợp đồng
giao dịch, rút ngắn thời gian chờ
đợi công chứng cho tổ chức, cá
nhân. Chị Vy ị Phương Hạnh,
nhân viên Văn phòng Nhà đất
Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn
cho biết: Tôi thường xuyên thực
hiện việc công chứng các hợp
đồng giao dịch về đất đai của văn
phòng. Trước đây, việc công

chứng còn nhiều phức tạp, phải
chờ cán bộ xử lý tương đối lâu, có
lúc lên tới vài ngày mới được
nhận kết quả. Hai năm gần đây,
việc này nhanh chóng hơn, nếu
hồ sơ hợp lệ thì được trả kết quả
ngay trong ngày hoặc nhanh thì
trong 1 buổi. 

Ông Nguyễn Minh Chí,
Trưởng Phòng Hành chính tư
pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư
pháp cho biết: Để hạn chế sai sót
trong hoạt động công chứng,
ngăn chặn kịp thời việc công
chứng các loại tài sản đang tranh
chấp, liên quan đến công tác thi
hành án dân sự, một tài sản giao
dịch nhiều lần được công chứng
tại các tổ chức hành nghề công
chứng khác nhau... từ năm 2018
đến nay, Sở Tư pháp đã tiếp nhận
và đăng tải 340 thông tin ngăn
chặn từ các cơ quan thi hành án,
Sở Tài nguyên và Môi trường,
Công an tỉnh... lên CSDLCC. Nhờ
đó, các tổ chức hành nghề công
chứng phát hiện và ngăn chặn
sớm các giao dịch dân sự không
đúng pháp luật, giảm thiểu rủi ro
nghề nghiệp trong hoạt động
công chứng, đảm bảo an toàn
pháp lý cho các bên tham gia hợp
đồng giao dịch, phòng ngừa tranh
chấp, góp phần bảo vệ quyền lợi
ích hợp pháp của cá nhân, tổ
chức. 

Để việc quản lý các hoạt động
công chứng, chứng thực được
thống nhất, ngặn chặn nguy cơ
lừa đảo, đảm bảo an toàn, thuận
lợi cho hoạt động công chứng,
chứng thực của các tổ chức hành
nghề công chứng, thời gian tới, Sở
Tư pháp tiếp tục phối hợp với Sở
ông tin và Truyền thông, Sở Tài
chính nghiên cứu nâng cấp, mở
rộng hệ thống CSDLCC đến các
cơ quan có thẩm quyền chứng
thực hợp đồng, giao dịch như
phòng tư pháp cấp huyện và
UBND cấp xã trên địa bàn tỉnhn

Ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chỨng: 

Tiện cho công chứng viên,
lợi cho người dân 

DƯƠNG DUYÊN
Từ cuối năm 2018 đến nay, nhờ phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng (CS-
DLCC), việc tra cứu thông tin liên quan đến hợp đồng giao dịch đối với công
chứng viên đã được thuận lợi hơn; tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch cũng
không phải chờ đợi kết quả lâu như trước. 

Nhân viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ
công chứng 

Huyện Tràng Định có 4 di sản
được công nhận là DSVH phi vật
thể cấp Quốc gia gồm: lễ hội Bủng
Kham (xã Đại Đồng), thực hành
Then, hát sli và múa sư tử mèo; có
3 nghệ nhân được Chủ tịch nước
phong tặng danh hiệu “Nghệ
nhân Ưu tú”.  

Từ đầu năm 2020 đến trung tuần
tháng 10, Chi cục An toàn vệ

sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức
được 39 lớp tập huấn về công tác
an toàn vệ sinh thực phẩm cho hơn
1.500 người tham dự, tăng 22 lớp so
với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổ
chức 10 lớp cho 404 công chức cấp
xã và viên chức trạm y tế xã; 11 lớp
cho 900 cán bộ quản lý, nhân viên
bếp ăn tập thể tại các trường và 18
lớp tập huấn cho các cơ sở sản xuất,
chế biến, kinh doanh thực phẩm với
tổng số 209 người. 

Qua các lớp tập huấn nhằm
nâng cao kiến thức về an toàn vệ
sinh thực phẩm, nâng cao năng lực,
nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm
tra, xử lý vi phạm hành chính về an
toàn thực phẩm… đối với các cán
bộ, nhân viên phụ trách công tác an
toàn vệ sinh thực phẩm.

Thời gian tới, chi cục tiếp tục mở
các lớp tập huấn về an toàn thực
phẩm cho các tổ chức và cá nhân
nhằm nâng cao kiến thức và thực
hiện đúng quy định của pháp luật
về đảm bảo an toàn thực phẩm.

THÙy DuNg

Tổ chức 39 lớp tập
huấn an toàn vệ sinh
thực phẩm

Trao tặng 2 xe đạp cho
con cựu chiến binh
nghèo vượt khó
Chiều 21/10/2020, Hội Cựu chiến

binh thành phố Lạng Sơn tổ
chức trao quà cho 2 học sinh là con
của hội viên nghèo vượt khó. Mỗi
phần quà là 1 chiếc xe đạp, trị giá
1,1 triệu đồng/chiếc. Kinh phí do
hội vận động hội viên đóng góp.

Đây là hoạt động thường niên
của Hội Cựu chiến binh thành phố
nhằm giúp đỡ hội viên nghèo và
cận nghèo; đồng thời là món quà
động viên học sinh là con em hội
viên tiếp tục cố gắng trong học tập
và cuộc sống.

ĐẶNg DŨNg



7Thứ Năm, ngày 22/10/2020

giám sát tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại chi Lăng, hữu Lũng

Ngày 21/10/2020, đoàn công
tác của tỉnh do đồng chí

Nông Lương Chấn, Uỷ viên Ban
ường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh làm trưởng đoàn giám sát
tình hình triển khai và kết quả
thực hiện Chương trình mục tiêu
Quốc gia về xây dựng nông thôn
mới (NTM) tại xã Gia Lộc, huyện
Chi Lăng và xã Cai Kinh, huyện
Hữu Lũng.

Qua giám sát cho thấy: thời
gian qua, ban chỉ đạo xây dựng
NTM của xã Gia Lộc, huyện Chi
Lăng và xã Cai Kinh, huyện Hữu
Lũng đã tổ chức chỉ đạo, triển
khai các nội dung, các hoạt động
theo đúng lộ trình, kế hoạch.
Nhân dân đã thể hiện vai trò chủ
thể, nhiệt tình hưởng ứng thực
hiện chương trình xây dựng
NTM. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn
có nhiều khởi sắc. 

Tại xã Gia Lộc, thu nhập bình
quân đầu người hằng năm tăng
lên; số hộ nghèo giảm dần qua

các năm, dự kiến năm 2020 còn
gần 4%, giảm hơn 3% so với năm
2019; cơ sở hạ tầng được quan
tâm đầu tư xây dựng; trong đó, 5
năm trở lại đây, toàn xã đã bê tông
hoá đường trục xã, liên xã được
gần 4,2km, đạt 100%, đường trục
thôn được gần 10,3km; đạt
69,9%; đường ngõ xóm được hơn
7,7km, đạt trên 68%... Xã được
UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn
NTM cuối năm 2019.

Đối với xã Cai Kinh, thu nhập
bình quân đầu người dự kiến
năm 2020 đạt 38 triệu đồng, tăng
gần 4 triệu đồng so với năm 2019;
hệ thống giao thông được nâng
cấp, mở rộng, trong đó, trục
đường xã đã được bê tông 100%;
tỷ lệ hộ sử dụng điện thường
xuyên, an toàn đạt 100%; các thiết
chế văn hoá đáp ứng được yêu
cầu sinh hoạt của Nhân dân, nhà
văn hóa xã, các thôn và sân thể
thao của xã đều đạt chuẩn theo
quy định… Xã cũng được UBND
tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM

cuối năm 2019.
Tại buổi giám sát, các thành

viên đoàn giám sát đã trao đổi
nhằm làm rõ thêm những kết quả
mà các xã đạt được trong xây
dựng NTM thời gian qua. 

Đoàn cũng chỉ ra một số hạn
chế và định hướng giải pháp mà
các xã cần khắc phục. Trong đó,
các xã cần xây dựng kế hoạch duy
trì, giữ vững và nâng cao các tiêu
chí đã đạt được, có giải pháp triển
khai có hiệu quả việc xây dựng
khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng
NTM nâng cao; tăng cường học
tập kinh nghiệm về xây dựng
NTM ở các địa phương trong và
ngoài tỉnh; tiếp tục phát huy tốt
vai trò tuyên truyền, vận động
Nhân dân thực hiện chương trình
của MTTQ và các tổ chức, đoàn
thể trên địa bàn…

Trong chương trình, đoàn đã
giám sát, tham quan một số mô
hình kinh tế và khu dân cư kiểu
mẫu tại các xã.

ĐINH HƯƠNg

Sáng 21/10/2020, UBND tỉnh tổ
chức hội nghị tổng kết thực

hiện Chiến lược phát triển thanh
niên giai đoạn 2012- 2020 và Đề
án trí thức trẻ tình nguyện về các
xã tham gia phát triển nông thôn,
miền núi giai đoạn 2013 - 2020
(Đề án 500) trên địa bàn tỉnh. 

Dự hội nghị có đồng chí
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ
Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ;
đại diện lãnh đạo các sở ban
ngành, UBND các xã và trí thức
trẻ tham gia đề án trên địa bàn
tỉnh.

Toàn tỉnh Lạng Sơn có trên
170.000 người trong độ tuổi thanh
niên (từ 16 đến 30 tuổi) chiếm
21,76%.  Sau 10 năm triển khai,
Chiến lược phát triển thanh niên
đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp
phần nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính
quyền, đoàn thể về vai trò của
thanh niên và công tác thanh niên
trong thời kỳ mới.

Việc triển khai chiến lược đã
huy động được cả hệ thống chính
trị cùng thực hiện công tác quản lý
Nhà nước về thanh niên và phát
triển thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Bộ máy quản lý Nhà nước về công
tác thanh niên ở các cấp từng bước
được củng cố. Các sở, ban, ngành
đã phân công lãnh đạo, công chức
tham mưu, triển khai thực hiện cơ
chế, chính sách đối với thanh niên. 

Giai đoạn 2012 - 2020, tỉnh

Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt
20/23 chỉ tiêu, kế hoạch. Trong đó
nổi bật như: mục tiêu về giáo dục
chính trị tư tưởng, truyền thống,
phát luật đạt 6/6 chỉ tiêu; đầu tư cơ
sở vật chất và môi trường hoạt
động cho thanh thiếu niên đạt và
vượt 5/6 chỉ tiêu; đào tạo, bồi
dưỡng việc làm cho thanh niên
đạt và vượt 3/4 chỉ tiêu; công tác
quốc tế đạt 3/3 chỉ tiêu.

ực hiện Đề án Trí thức trẻ
tình nguyện về các xã tham gia
phát triển nông thôn, miền núi
giai đoạn 2013 – 2020, tỉnh đã
tuyển chọn 24 trí thức trẻ tình
nguyện về các xã thuộc huyện:
Đình Lập, Bình Gia theo phân bổ
của Bộ Nội vụ trên tổng số 278
ứng viên đăng ký. 

Trong thời gian tình nguyện
tại các xã, các trí thức trẻ đã chủ
động tham mưu triển khai thực
hiện các chương trình, đề án trong
xây dựng nông thôn mới tại địa
phương; tham mưu cho lãnh đạo
xã giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo của công dân thuộc lĩnh vực
phụ trách; chủ động trong công
tác phối hợp với các tổ chức, đoàn
thể ở xã để tổ chức, triển khai thực
hiện tốt nhiệm vụ được giao;
tham mưu UBND cấp xã thực
hiện cải cách hành chính, xây
dựng và thực hiện quy chế chi tiêu
nội bộ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu
dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố

gắng của các sở, ngành đoàn thể,
các xã, đội viên trong việc triển
khai Chiến lược phát triển thanh
niên và Đề án 500. 

Đồng chí đề nghị: Trong thực
hiện chiến lược phát triển thanh
niên, các cơ quan ban, ngành liên
quan tiếp tục phấn đấu từ nay đến
hết năm 2020 thực hiện đạt và
vượt 3 chỉ tiêu chưa đạt; khẩn
trương quán triệt, tổ chức triển
khai các chủ trương, chính sách
mới của Đảng, Nhà nước về vấn
đề thanh niên; các sở, ngành,
đoàn thể tiếp tục quan tâm, phối
hợp thực hiện các đề án liên quan
đến công tác thanh niên trong
thời gian tới. 

Với Đề án 500, các huyện, xã
tiếp tục quan tâm đến nguồn
nhân lực từ trí thức trẻ tình
nguyện. Các trí thức trẻ cần tiếp
tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tại hội nghị, 12 tập thể, 9 cá
nhân được nhận bằng khen của
Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có
thành tích xuất sắc trong thực
hiện Chiến lược phát triển thanh
niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012
– 2020; 3 tập thể, 5 cá nhân được
nhận bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh vì đã có thành tích
xuất sắc trong triển khai thực hiện
Đề án thí điểm, tuyển chọn trí
thức trẻ về xã tham gia phát triển
nông thôn, miền núi giai đoạn
2013 - 2020.

HOÀNg VƯƠNg – LƯƠNg THẢO

Tổng kết chiến lược phát triển thanh niên và Đề án Trí thức trẻ tình nguyện

Các tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển
thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2020 

Quân khu 1 kiểm tra công tác quốc phòng 
địa phương tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 21/10/2020, Đoàn
kiểm tra của Quân khu 1

do iếu tướng Hoàng Văn
Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1
làm trưởng đoàn kiểm tra công
tác quốc phòng địa phương tại
tỉnh Lạng Sơn. Dự buổi kiểm
tra có đồng chí Nguyễn Long
Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
và đại diện các ban, ngành có
liên quan.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã
nghe Bộ Chỉ huy Quân sự
(CHQS) tỉnh báo cáo kết quả
thực hiện công tác quốc phòng
địa phương trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn. eo đó, từ đầu năm
đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã
tham mưu cho tỉnh thực hiện
tốt công tác giáo dục quốc
phòng, an ninh cho các đối
tượng. Với đối tượng 2 tham
gia 3 lớp được 34 đồng chí; đối
tượng 3 tham gia 3 lớp được
244 đồng chí, đạt 101,6% kế
hoạch và đối tượng 4 được 27
lớp với 2.297 đồng chí tham
gia. 

Lực lượng dự bị động viên
được đăng ký, quản lý chặt chẽ
theo pháp lệnh; lực lượng dân
quân tự vệ được  xây dựng theo
hướng “vững mạnh, rộng
khắp”. Tổ chức huấn luyện cho
các lực lượng đảm bảo nội
dung, quân số và chất lượng.
Công tác quản lý đất quốc
phòng và các công trình quốc
phòng được quan tâm thực
hiện chặt chẽ; công tác phối

hợp giữa lực lượng công an,
biên phòng, dân quân tự vệ
trong tham gia bảo vệ địa bàn,
bảo vệ đường biên, mốc giới
được đảm bảo tốt, với 907
lần/5.558 lượt người tham gia
tuần tra. Đồng thời lực lượng
vũ trang tỉnh đã tham mưu và
tổ chức thực hiện hiệu quả
công tác phòng chống dịch
Covid-19 hiệu quả; đặc biệt là
thực hiện nhiệm vụ tại các
khu vực cách ly của tỉnh.

ay mặt đoàn kiểm tra,
đồng chí Phó Tư lệnh Quân
khu 1 ghi nhận, đánh giá cao
kết quả thực hiện công tác
quốc phòng trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn. Đồng chí yêu cầu
trong thời gian tới các cơ
quan, đơn vị cần hoàn thiện
hệ thống văn kiện về công tác
quốc phòng; tăng cường công
tác sẵn sàng chiến đấu trong
lực lượng vũ trang tỉnh; đẩy
mạnh công tác huấn luyện
đảm bảo nội dung và thời
gian; tổ chức tập huấn cho các
đối tượng; quan tâm nâng cao
chất lượng công tác tuyển
quân; quản lý tốt lực lượng
quân nhân dự bị; quan tâm
thực hiện Đề án Luật Dân
quân tự vệ và công tác diễn tập
khu vực phòng thủ các cấp.
Qua đó, góp phần hoàn thành
tốt nhiệm vụ công tác quốc
phòng địa phương năm 2020.

DƯƠNg NguyÊN
Bộ CHQS tỉnh

67 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng lý
luận chính trị cho đảng viên mới

Chiều 21/10/2020, Đảng uỷ
Khối Các cơ quan tỉnh tổ

chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý
luận chính trị dành cho đảng
viên mới đợt II năm 2020.

am gia khoá học (từ ngày
12/10 đến ngày 21/10), 67 học
viên của lớp bồi dưỡng đã
được học tập, nghiên cứu 10
chuyên đề, bao gồm: Chủ
nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng
Hồ Chí Minh – Nền tảng  tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành
động của Đảng và cách mạng
Việt Nam; đường lối phát triển
kinh tế - xã hội của Đảng;
nguyên tắc tổ chức, hoạt động
của Đảng và công tác xây dựng
Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng

về đạo đức; tăng cường quốc
phòng, an ninh bảo vệ vững
chắc Tổ quốc, giữ vững môi
trường hoà bình, ổn định
chính trị, trật tự, an toàn xã
hội…

Kết quả kiểm tra nhận thức
cuối khoá, 100% học viên đạt
yêu cầu và đủ điều kiện được
cấp giấy chứng nhận hoàn
thành khoá học, trong đó,
89,6% học viên xếp loại khá,
giỏi. 

Cũng tại buổi lễ, tập thể lớp
bồi dưỡng đã trao tặng 5,5 triệu
đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh
để ủng hộ đồng bào miền
Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

PHƯƠNg Vy

Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích

Ngày 21/10/2020, Công
an thành phố Lạng
Sơn cho biết đã khởi tố

vụ án, khởi tố bị can đối với
Hoàng Anh Tứ (sinh năm
1982, trú tại đường Thân Cảnh
Phúc, phường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Lạng Sơn) về hành
vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào hồi 11 giờ
ngày 16/10/2020, Công an
phường Hoàng Văn ụ, thành
phố Lạng Sơn nhận được tin
báo tại đường Lương Văn Tri
xảy ra vụ xô xát.

Qua điều tra, cơ quan công
an xác định đối tượng gây ra vụ
việc là Hoàng Anh Tứ. Cụ thể,
sáng 16/10, Tứ và anh Dương
Công Hà (sinh năm 1971, trú

tại đường Lương Văn Tri,
phường Hoàng Văn ụ, thành
phố Lạng Sơn) có mâu thuẫn
về chuyện tiền bạc và hẹn
xuống nhà Hà để nói chuyện.
Trước khi đi, Tứ chuẩn bị 2 con
dao và rủ thêm bạn đem theo
1 chiếc gậy gỗ đến nhà Hà. Tại
đây, 2 bên đã xảy ra xô xát, Tứ
dùng dao chém vào vùng đầu,
tay của Hà, gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Tứ đã
khai nhận toàn bộ hành vi
phạm tội và giao nộp lại toàn
bộ hung khí. Hiện cơ quan
điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy
định.

HuyỀN MỸ- HOÀNg THƠ
Công an tỉnh
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Khai mạc Liên hoan phim Busan giữa
đại dịch covid-19

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại
Hàn Quốc, Liên hoan phim quốc tế Busan 2020 đã
khai mạc ngày 21/10 với quy mô rút gọn trong bối
cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 

Liên hoan phim quốc tế lớn nhất châu Á sẽ
diễn ra đến hết ngày 30/10. Theo thông tin từ ban
tổ chức, liên hoan phim năm nay có tổng cộng 192
bộ phim từ 68 quốc gia cạnh tranh tại các hạng
mục giải thưởng.

Azerbaijan tuyên bố đã phá hủy 4 hệ
thống phòng thủ S-300 của Armenia

Tổng thống Azerbaijan ngày 21/10 tuyên bố
các lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy 4 hệ
thống phòng thủ S-300 của Armenia từ cuối tháng
9 vừa qua.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng
khẳng định, quân đội nước này đã giành quyền
kiểm soát một số khu vực ở Nagorno-Karabakh.
Theo đó, một loạt các ngôi làng tại khu vực Fizuli,
Gebrayil, Khojavend và Zangilan đã được giải
phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng Armenia.

Malaysia tăng cường hình thức làm
việc tại nhà

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại
Kuala Lumpur, các cơ quan cung cấp dịch vụ công
tại 5 địa phương của Malaysia, nơi đang có số ca
nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh, sẽ chỉ có tối
đa 30% số cán bộ nhân viên đến làm việc kể từ
ngày 22/10.

Phát biểu với báo giới ngày 21/10, Tổng giám
đốc Cục dịch vụ công Malaysia - ông Mohd Khairul
Adib Abd Rahman cho biết, đây là một trong
những biện pháp vừa được Hội đồng An ninh nước
này thông qua nhằm đối phó với dịch Covid-19. 

Bão Saudel đổ bộ Philippines, gần
6.000 người phải sơ tán

Các quan chức Philippines ngày 21/10 cho biết,
cơn bão nhiệt đới Saudel tấn công vào nước này
đã gây ra lũ lụt và khiến hàng ngàn người dân phải
sơ tán.

Philippines đang phải hứng chịu mưa lớn do
bão trong bối cảnh hiện tượng La Nina quay trở lại.
La Nina là hiện tượng thời tiết do nhiệt độ lạnh bất
thường ở khu vực Đông và Trung xích đạo, ngược
với hiện tượng El Nino do nhiệt độ ấm bất thường
ở khu vực này của Thái Bình Dương.

Jordan áp đặt lệnh giới nghiêm
phòng, chống dịch covid-19

Chính phủ Jordan thông báo sẽ áp đặt lệnh
giới nghiêm, bắt đầu từ ngày 24/10 cho đến cuối
năm nay, đồng thời siết chặt quy định tại nơi công
cộng và các doanh nghiệp để tăng cường phòng
chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Tại cuộc họp báo ngày 20/10, Thủ tướng Jordan
Bisher Khasawneh nêu rõ lệnh giới nghiêm có hiệu
lực từ 23 giờ đêm hôm trước tới 6 giờ sáng hôm
sau. Hoạt động kinh doanh chỉ được phép mở cửa
đến 22 giờ.

TS (TỔNg HỢP)

Lâm Đồng phát hiện 40
tấn phân bón giả

Ngày 21/10, ông Kiều Xuân Việt,
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường
tỉnh Lâm Đồng cho biết: Các cơ quan
chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa phối
hợp với Tổng cục Quản lý thị trường,
Bộ Công an kiểm tra cửa hàng vật tư
nông nghiệp Anh Thư, thôn 6, xã
Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm
Đồng có 800 bao phân bón loại
50kg/bao (40 tấn). Lô hàng này
không có quyết định công nhận
phân bón lưu hành tại Việt Nam. Sau
khi lấy mẫu, đưa đi xét nghiệm, kết
quả cho thấy thành phần chủ yếu
chỉ gồm đất, đá và bột màu…

còn 3 km nữa sẽ thông
tuyến đến Thủy điện rào
Trăng 3

Ngày 21/10, thông tin từ Văn
phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế
cho biết, hiện đường từ Tiểu khu 67
lên Thủy điện Rào Trăng 4 (huyện
Phong Điền) đã thông.

Đoạn từ Thủy điện Rào Trăng 4
lên Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện
Phong Điền) đã thông khoảng 7 km.
Như vậy, còn  khoảng 3 km đường
nữa chưa được thông. Các lực lượng
cứu nạn đang nỗ lực tiếp cận Thủy
điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm các
nạn nhân mất tích.

Đưa tàu thủy từ Yên Bái
vào giúp người dân miền
Trung

Ngày 21/10, anh Phạm Minh
Chuẩn, ở tổ 8, thị trấn Yên Bình,
huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã tự
nguyện vận chuyển chiếc tàu thủy
hoạt động trên Hồ Thác Bà của mình
vào cứu giúp bà con miền Trung
đang bị cô lập bởi mưa lũ. 

Anh Chuẩn sẽ trực tiếp vào miền
Trung điều khiển chiếc tàu này để
chung tay cùng chính quyền và các
lực lượng địa phương đưa người
dân vùng lũ Hà Tĩnh đến nơi an toàn
và anh sẽ trở lại Yên Bái đến khi nào
hết lũ.

Đấu giá sản vật tại sự kiện
kết nối ocoP ủng hộ miền
Trung

Tại sự kiện giới thiệu sản phẩm
OCOP (mỗi xã một sản phẩm) gắn
với văn hoá các tỉnh miền Trung và
Tây Nguyên sẽ diễn ra từ ngày 29/10
đến ngày 2/11.

Sự kiện với 150 gian hàng được
tổ chức tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn
(Tây Hồ, Hà Nội) với những sản phẩm
OCOP và đặc sản vùng miền của các
tình miền Trung và Tây Nguyên.
Điểm nhấn tại sự kiện lần này là việc
tổ chức đấu giá sản vật, đặc sản
quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh
hưởng lũ lụt tại miền Trung.

hồ Kẻ gỗ giảm xả tràn,
bảo đảm an toàn cho hạ
du

Để đảm bảo giảm mực nước

cho hạ du, huyện Cẩm Xuyên, Thanh

Hà (thành phố Hà Tĩnh) và công

trình hồ chứa nước thủy lợi Kẻ Gỗ,

Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai

tỉnh Hà Tĩnh quyết định bắt đầu từ

10 giờ ngày 21/10 mở cửa xả tràn

với lưu lượng 300 m3/s, giảm 200

m3/s so lượng xả lúc 19 giờ ngày

19/10.
TS (TỔNg HỢP)

Cùng dự buổi tiếp có
Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Thủ tướng, Bộ

trưởng Bộ Ngoại giao Phạm
Bình Minh; Ủy viên Trung
ương Đảng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chủ tịch nước Đào
Việt Trung.

Chín Đại sứ Việt Nam tại
nước ngoài, nhiệm kỳ 2020 -
2023 được bổ nhiệm đợt này
gồm các đồng chí: Đặng
Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam
tại Liên bang Nga; Nguyễn
Văn ảo, Đại sứ Việt Nam
tại Vương quốc Bỉ và Liên
minh châu Âu (EU); Mai
Phước Dũng, Đại sứ Việt
Nam tại Cộng hòa Singa-
pore; Đinh Toàn ắng, Đại
sứ Việt Nam tại Cộng hòa
Pháp; Nguyễn Trung Kiên,
Đại sứ Việt Nam tại Áo;
Nguyễn ị Bích ảo, Đại
sứ Việt Nam tại Hungary;
Phạm Trường Giang, Đại sứ
Việt Nam tại Cộng hòa
Chile; Hồ ị anh Trúc,
Đại sứ Việt Nam tại Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa dân
chủ Sri Lanka; và Lê Hồng
Trường, Đại sứ Việt Nam tại
Cộng hòa Hy Lạp.

Tiếp đó, Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng đã thân mật tiếp các
đại sứ, trưởng cơ quan đại
diện Việt Nam tại nước
ngoài chuẩn bị lên đường
nhận nhiệm vụ.

Đợt bổ nhiệm năm 2020
có 31 đại sứ, tổng lãnh sự
Việt Nam ở nước ngoài, đại
diện Nhà nước Việt Nam tại
42 quốc gia và tổ chức quốc
tế tại tất cả các khu vực trên
thế giới.

Nhiều địa bàn có ý nghĩa

quan trọng đối với an ninh
và phát triển của đất nước;
trong đó có 1 đối tác chiến
lược toàn diện, 6 đối tác
chiến lược, 3 đối tác toàn
diện, nhiều nước bạn bè
truyền thống và có quan hệ
song phương lâu đời, sâu sắc
với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng
chúc mừng các đồng chí
được bổ nhiệm; nhấn mạnh
đây là vinh dự to lớn; đồng
thời là trách nhiệm rất nặng
nề mà Đảng, Nhà nước,
Nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng
phân tích bối cảnh tình hình
khu vực và thế giới, thời cơ
và thách thức đang đặt ra
đối với sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc; mong
muốn các đại sứ, tổng lãnh
sự cần phát huy cao độ
truyền thống đoàn kết,
tương thân tương ái của dân
tộc Việt Nam; tranh thủ sự
ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè
quốc tế, hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị được
giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng
nhấn mạnh: Các binh chủng
đối ngoại cần tăng cường

phối hợp, đoàn kết thống
nhất, phát huy sức mạnh
tổng hợp: Đối ngoại Đảng,
ngoại giao Nhà nước, ngoại
giao Nhân dân, trên tất cả
các lĩnh vực chính trị, kinh
tế, văn hóa… cả phương
diện song phương và đa
phương, hoàn thành tốt
nhiệm vụ đối ngoại, đặt lợi
ích quốc gia, dân tộc lên trên
hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng lưu
ý cần quán triệt sâu sắc, thực
hiện nhất quán đường lối
đối ngoại độc lập tự chủ, đa
dạng hóa, đa phương hóa
quan hệ đối ngoại, là bạn, là
đối tác tin cậy, là thành viên
có trách nhiệm trong cộng
đồng quốc tế.

Trong từng thời kỳ, thời
điểm, trước diễn biến phức
tạp, mau lẹ của tình hình thế
giới, cần nắm vững chủ
trương, đường lối của Đảng,
Nhà nước, đặt lợi ích quốc
gia, dân tộc lên trên hết, “dĩ
bất biến, ứng vạn biến,” giải
quyết hiệu quả công việc,
góp phần quan trọng vào sự
nghiệp chung của Đảng, của
dân tộc.

Trong không khí chuẩn
bị Đại hội XIII của Đảng,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Nguyễn Phú Trọng mong
rằng các Đại sứ, Trưởng cơ
quan đại diện Việt Nam ở
nước ngoài có tầm nhìn xa
hơn nữa, làm tốt hơn nữa
công tác nghiên cứu, hiểu
đúng tình hình, dự báo triển
vọng phát triển, đề xuất
những vấn đề chiến lược xây
dựng đường lối, chính sách
đối ngoại của Đảng, Nhà
nước, đóng góp sắc bén vào
việc xây dựng dự thảo văn
kiện Đại hội XIII của Đảng.

Muốn vậy, từng đồng chí
phải có bản lĩnh, trình độ,
không ngừng rèn luyện,
nghiên cứu để xây dựng chủ
trương, đối sách phù hợp,
hiệu quả, làm sao phải hiểu
từng đối tác, đối tượng, khu
vực, không để bị động bất
ngờ.

ay mặt các đại sứ,
trưởng cơ quan đại diện Việt
Nam ở nước ngoài, ứ
trưởng Ngoại giao Đặng
Minh Khôi trân trọng tiếp
thu những lời căn dặn sâu
sắc của Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú
Trọng và hứa sẽ hết sức cố
gắng hoàn thành tốt nhiệm
vụ mà Đảng, Nhà nước,
Nhân dân đã tin tưởng giao
phó.
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Tổng Bí thư, chủ tịch nước nguyễn Phú Trọng 
tiếp các đại sứ, tổng lãnh sự  Việt nam ở nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định bổ nhiệm 9 tân đại sứ Việt Nam
ở nước ngoài

Sáng 21/10/2020, tại
Phủ Chủ tịch, Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng
trao quyết định bổ
nhiệm 9 đại sứ  và tiếp
hơn 30 đại sứ, tổng
lãnh sự Việt Nam tại
nước ngoài nhiệm kỳ
2020 - 2023.


