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BAN CHấp HàNH ĐảNG Bộ TỉNH

Công bố các quyết định về công tác cán bộ
Chiều 28/10/2020, Ban Chấp

hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ
chức hội nghị kỳ chuyên đề

công bố các quyết định của Bộ Chính
trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ (BTV)
Tỉnh ủy về công tác cán bộ. 

Đồng chí Lâm ị Phương anh,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị
có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó
Bí thư ường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến iệu,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn
Nghiệm, Phó Bí thư ường trực Tỉnh
uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã công bố
Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn
y kết quả bầu cử BCH, BTV, Bí thư, Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định

bổ nhiệm trưởng các ban đảng 

LTS:  Từ năm 1831 đến nay, Lạng
Sơn đã trải qua 189 năm xây dựng
và phát triển. Nhân dịp này, trên cơ
sở đề cương tuyên truyền kỷ niệm
189 năm ngày thành lập tỉnh Lạng
Sơn (4/11/1831 – 4/11/2020) và
Hướng dẫn số 03 ngày 19/10/2020
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ số
báo hôm nay, Báo Lạng Sơn trân
trọng giới thiệu đến bạn đọc một
số thông tin về Lạng Sơn qua các
thời kỳ lịch sử.

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 4

Ngày 28/10/2020, Trường Cao
đẳng Nghề Lạng Sơn tổ chức lễ

khai giảng năm học  2020 – 2021. 
Dự lễ khai giảng có đồng chí

Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban,
ngành của tỉnh và hơn 1.000 cán bộ,
giáo viên, học sinh, sinh viên (HSSV)
toàn trường.

Xem tiếp trang 2

Xây dựng gia đình văn hóa: 

Lan tỏa và đi vào chiều sâu

Các gia đình văn hóa tiêu biểu tại thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tham gia cuộc thi “Bữa ăn gia đình ấm áp yêu thương”

Xem trang 5

Xem trang 3

Cao LộC:

"Nhựa tặc" 
hoành hành

Xem trang 7

Người tốt việc tốt

Xem tiếp trang 3

Làm giàu từ liên kết 
chăn nuôi 
Với tư duy nhạy bén cùng sự mạnh
dạn, quyết đoán trong phát triển
kinh tế, ông Dương Thời Thực, xã
Tân Thành, huyện Bắc Sơn đã tiên
phong trong liên kết chăn nuôi lợn
quy mô lớn. Hướng đi này giúp gia
đình ông phát triển kinh tế ổn định
đạt hiệu quả cao. 

LẠNG SƠN QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

Lãnh đạo UBND tỉnh dự
khai giảng năm học mới
tại Trường Cao đẳng
Nghề Lạng Sơn 

Sáng 28/10/2020, Bộ Tài chính tổ chức
hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải

ngân vốn vay Ngân hàng ế giới (WB)
năm 2020. 

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội
nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một
số sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện các
chủ đầu tư dự án sử dụng vốn vay WB.

eo báo cáo của Bộ Tài chính, năm
2020, cả nước có gần 40 chương trình, dự
án cấp trung ương và địa phương

Xem tiếp trang 7

Hội nghị toàn quốc về giải
ngân vốn vay Ngân hàng
Thế giới năm 2020



Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ
2020 - 2025; công bố quyết định
của Ban Bí thư về chuẩn y kết
quả bầu cử Uỷ ban Kiểm tra,
Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ
ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ
2020 - 2025.

Tiếp đó, hội nghị công bố các
quyết định của BTV Tỉnh uỷ về
bổ nhiệm trưởng các ban đảng,
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra
Tỉnh uỷ; về điều động, bổ
nhiệm chức vụ Chánh Văn
phòng Tỉnh ủy; công bố Quyết
định của UBND tỉnh về việc bổ
nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ.

eo đó, điều động, phân
công đồng chí Nguyễn Quốc
Khánh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,
Giám đốc Sở Nội vụ đến nhận
công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh
uỷ và bổ nhiệm giữ chức vụ
Trưởng Ban; điều động, phân
công đồng chí Đoàn ị Loan,
Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ
nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh
uỷ, Chánh anh tra tỉnh đến
nhận công tác tại cơ quan Uỷ
ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, giữ chức
vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra
Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
điều động, phân công đồng chí
Phùng Quang Hội, Uỷ viên
BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở
Công ương đến nhận công

tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
và bổ nhiệm giữ chức vụ
Trưởng Ban; đồng chí Giáp ị
Bắc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
tiếp tục được phân công và bổ
nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh uỷ; điều động,
phân công đồng chí Đoàn
anh Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh
uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ
đến nhận công tác tại Ban Nội
chính Tỉnh uỷ và bổ nhiệm giữ
chức vụ Trưởng Ban; điều động
đồng chí Trần anh Nhàn, Uỷ
viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh
Văn phòng HĐND tỉnh đến
nhận công tác tại Văn phòng
Tỉnh uỷ và bổ nhiệm giữ chức
vụ Chánh Văn phòng; quyết
định bổ nhiệm đồng chí Hoàng
ị Hiền, Uỷ viên BCH Đảng
bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban
ường trực Ban Tổ chức Tỉnh
uỷ giữ chức vụ Giám đốc Sở
Nội vụ.

Các quyết định có hiệu lực
từ ngày 1/11/2020, thời gian bổ
nhiệm 5 năm.

Hội nghị cũng công bố
quyết định phân công các đồng
chí Ủy viên Ban Chấp hành,
Ban ường vụ Tỉnh ủy phụ
trách địa bàn, lĩnh vực. 

Hội nghị công bố quyết
định tặng thưởng Huân chương
Lao động của Chủ tịch nước

cho 5 đồng chí. eo đó, tặng
thưởng Huân chương Lao động
hạng Nhì cho đồng chí Lý Văn
ăng, nguyên Uỷ viên BTV
Tỉnh uỷ, nguyên Chủ nhiệm Uỷ
ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đồng chí
Nông Văn ảm, nguyên Uỷ
viên BTV Tỉnh uỷ,  nguyên
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh
uỷ; đồng chí Nguyễn Đức
Quyền, Hiệu trưởng Trường
Chính trị Hoàng Văn ụ. Tặng
thưởng Huân chương Lao động
hạng Ba cho đồng chí Vũ Văn
Quang, nguyên Uỷ viên BTV
Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh uỷ; đồng chí Đào
Đức Hoan, nguyên Uỷ viên
BTV Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng
Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng
chí Lâm ị Phương anh, Bí
thư Tỉnh uỷ chúc mừng các
đồng chí đã được tín nhiệm bầu
vào BCH và BTV Tỉnh uỷ khóa
XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời đề nghị các đồng
chí BCH, BTV Tỉnh uỷ khóa
XVII phát huy trí tuệ, với tinh
thần đổi mới, dám nghĩ, dám
làm, tiếp tục góp phần thực
hiện hoàn thành và vượt các
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đối với những đồng chí vừa
được điều động, bổ nhiệm,

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong
muốn các đồng chí tiếp tục rèn
luyện, phấn đấu, phát huy tính
tiền phong gương mẫu của
người đứng đầu, hoàn thành
tốt nhất trọng trách được giao.

Đại diện cho các đồng chí
vừa được BTV Tỉnh uỷ trao
quyết định điều động, phân
công, bổ nhiệm giữ chức vụ
mới, đồng chí Nguyễn Quốc
Khánh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
khẳng định sẽ quyết tâm học
hỏi, kế thừa những thành quả,
kinh nghiệm quý báu của các
thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm,
luôn nỗ lực, không ngừng rèn
luyện, học tập, phát huy hết
trách nhiệm của người đứng
đầu, quyết tâm hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.

Cũng trong chương trình,
đồng chí Hoàng Văn Nghiệm,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trình
bày Tờ trình của Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ về việc xin ý kiến dự
thảo Quy chế làm việc của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá
XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã
quyên góp, ủng hộ đồng bào các
tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng
bởi lũ lụt với tổng số tiền 63,6
triệu đồng.

TRÍ DŨNG

2 THỜI SỰ - CHÍNH TRỊThứ Năm, ngày 29/10/2020

BAN CHấp HàNH...
Tiếp theo trang 1

Tiếp nhận trên 200
triệu đồng hỗ trợ các
tỉnh miền Trung

Chiều 28/10/2020, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tiếp

nhận sự ủng hộ của một số cơ
quan cho các tỉnh miền Trung
khắc phục hậu quả bão lũ.

Cụ thể, Tỉnh đoàn Lạng Sơn
ủng hộ 200 triệu đồng; Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội và
các đơn vị trực thuộc ủng hộ 10
triệu đồng và hiện vật (quần áo).
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh
khẳng định sẽ chuyển sự hỗ trợ
này đến các tỉnh kịp thời, đảm
bảo công khai, minh bạch.

Được biết, từ ngày
19/10/2020 đến nay, Ủy ban
MTTQ tỉnh đã tiếp nhận tiền và
hiện vật với trị giá hơn 2,2 tỷ
đồng từ các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm
ủng hộ các tỉnh miền Trung.

HOÀNG HUẤN

Trong năm học 2019 – 2020,
nhà trường có tổng số 900
HSSV với 32 lớp nghề (có 728
học sinh khối giáo dục thường
xuyên). 

Qua đánh giá kết quả cuối
năm học đối với HSSV học
nghề trình độ cao đẳng, trung
cấp có 43% HSSV xếp loại khá
và giỏi; đối với học sinh khối
giáo dục thường xuyên có
20,4% số học sinh đạt học lực
khá và giỏi.

Năm học 2020 – 2021, nhà
trường tuyển sinh được 482

HSSV, nâng tổng số HSSV toàn
trường lên hơn 1.000. Để năm
học mới đạt kết quả cao, nhà
trường nỗ lực thực hiện tốt
công tác chuyên môn, đồng
thời quan tâm thực hiện hiệu
quả công tác hướng nghiệp, giải
quyết việc làm cho HSSV sau
tốt nghiệp. Qua đó từng bước
khẳng định thương hiệu về
trường đào tạo nghề uy tín trên
địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng,
đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh biểu dương và chúc mừng
thành tích của nhà trường

trong năm học qua. Đồng chí
nhấn mạnh: Trong năm học
mới, nhà trường cần tiếp tục
thực hiện hiệu quả Nghị quyết
số 29-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng về đổi
mới căn bản toàn diện giáo dục
đào tạo, đáp ứng yêu cầu trong
giai đoạn hiện nay; quan tâm
chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản
lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ; đẩy mạnh
công tác nghiên cứu, ứng dụng
và chuyển giao công nghệ, áp
dụng khoa học công nghệ mới
vào dạy học; mở thêm ngành,

nghề mới đáp ứng xu thế phát
triển kinh tế - xã hội của đất
nước; gắn dạy nghề với việc làm
và xuất khẩu lao động. Cùng
đó, tăng cường phối hợp giữa
nhà trường, gia đình và địa
phương để giáo dục, quản lý
học sinh…

Nhân dịp này, nhà trường
được UBND tỉnh và Bộ Lao
động, ương binh – Xã hội
tặng bằng khen về thành tích
xuất sắc trong thực hiện nhiệm
vụ giáo dục và phong trào thi
đua năm học 2019 – 2020.

HOÀNG TÙNG

Tiếp theo trang 1

Từ  đầu năm 2020 đến nay,
huyện Lộc Bình đã được hỗ trợ

xây 7 nhà đại đoàn kết cho hộ
nghèo, người có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn. Trong đó, Ban
vận động Quỹ “Vì người nghèo”
huyện hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại
đoàn kết, mỗi  căn nhà được hỗ
trợ 30 triệu đồng, kinh phí được
trích từ nguồn Quỹ “Vì người
nghèo” của huyện; Quỹ vì người
nghèo của tỉnh hỗ trợ xây dựng 5
nhà đại đoàn kết với kinh phí 40
triệu đồng/nhà.

Đây là hoạt động thể hiện sự
quan tâm của các cấp, ngành đối
với hộ nghèo, người có hoàn cảnh
khó khăn, tạo điều kiện để người
nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm
lao động, vươn lên trong cuộc
sống.  

TRầN LươNG
Lộc Bình

HUyệN ĐOàN CHI LăNG 
Huy động quyên góp
trên 77 triệu đồng
ủng hộ đồng bào
miền Trung 

Trong ngày 23/10 và
28/10/2020, Huyện đoàn Chi

Lăng tổ chức 2 chương trình phát
động nhằm quyên góp ủng hộ
đồng bào miền Trung bị thiệt hại
do mưa lũ.

Chương trình phát động trực
tiếp đến các cấp bộ đoàn, đơn vị
các xã, thị trấn, hội đồng đội các
trường trên địa bàn toàn huyện.
Bên cạnh đó, Huyện đoàn Chi
Lăng còn phát động tuyên truyền
trên các trang mạng xã hội như:
facebook, zalo… Qua 2 đợt phát
động, Huyện đoàn Chi Lăng đã
huy động quyên góp được tổng
số tiền 77.218.000 đồng để giúp
đỡ đồng bào miền Trung khắc
phục khó khăn do mưa lũ.

Thời gian tới, Huyện đoàn Chi
Lăng tiếp tục tuyên truyền, kêu
gọi sự quyên góp, ủng hộ của các
tổ chức, cá nhân để góp phần
giúp đỡ đồng bào miền Trung
khắc phục hậu quả sau mưa lũ và
sớm ổn định cuộc sống.

THÙY DUNG

LộC BìNH
Hỗ trợ  xây  7  nhà 
đại  đoàn kết cho 
hộ nghèo 

Lãnh đạo...

Sáng 28/10/2020, Đoàn kiểm
tra số 2 của ường trực

HĐND tỉnh do đồng chí Vy
ế Hồng, Ủy viên ường
trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban
Dân tộc HĐND tỉnh làm
trưởng đoàn kiểm tra việc tổ
chức thực hiện một số nghị
quyết của HĐND tỉnh, nhiệm
kỳ 2016 - 2020 tại UBND huyện
Hữu Lũng

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo
UBND huyện Hữu Lũng báo
cáo kết quả thực hiện 5 nghị
quyết của HĐND tỉnh. 

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết
số 58 ngày 10/12/2019 về Kế
hoạch đầu tư công năm 2020,
UBND huyện đã phân bổ và
giao kế hoạch cho chủ đầu tư
đảm bảo đúng yêu cầu quy định.
Từ đầu năm 2020 đến nay, tổng
chỉ tiêu vốn đầu tư công trên địa
bàn do huyện làm chủ đầu tư là
hơn 111 tỷ đồng. Đến nay,
huyện đã giải ngân được trên 76
tỷ đồng, đạt 68,56%, ước thực
hiện giải ngân hết năm 2020 đạt

99,94% kế hoạch.
Đối với Nghị quyết số 12

ngày 10/12/2018 về chính sách
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa
bàn tỉnh, trong giai đoạn 2019 -
2020, trên địa bàn có 10 dự án
được UBND tỉnh phê duyệt chủ
trương đầu tư, cấp giấy chứng
nhận đầu tư với tổng số vốn hơn
430 tỷ đồng. Các dự án đầu tư
chủ yếu vào các lĩnh vực như:
sản xuất, khai thác đá, vật liệu
xây dựng; khai thác, chế biến gỗ.
Đến nay, chưa có nhà đầu tư
nộp hồ sơ đề nghị thụ hưởng
chính sách này.

ực hiện Nghị quyết 08
ngày 10/12/2019 về chính sách
đặc thù khuyến khích đầu tư,
phát triển hợp tác xã, liên kết
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2020-2025, UBND
huyện đã chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn hướng dẫn  trên 20
lượt tổ chức, cá nhân lập và
hoàn thiện hồ sơ; tổ chức kiểm
tra điều kiện hỗ trợ lãi suất  6 dự

án và kiểm tra hiện trường,
thẩm tra nội dung hỗ trợ, nâng
cao chất lượng sản phẩm OCOP
(chương trình mỗi xã một sản
phẩm) 3 sao rượu men lá Mỏ
Heo, xã Đồng Tân.

ực hiện Nghị quyết 64 về
một số cơ chế, chính sách hỗ trợ
loại hình giáo dục mầm non
ngoài công lập trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2018-2025, Hữu Lũng
hiện có 3 cơ sở mầm non tư
thục. Từ năm 2018 đến nay,
UBND huyện đã hỗ trợ  thu
nhập cho 15 lượt giáo viên  trực
tiếp giảng dạy tại 1 cơ sở đủ điều
kiện theo quy định với tổng
kinh phí hơn 77 triệu đồng.

ực hiện Nghị quyết số 20
ngày 10/12/2018 về định mức
hoạt động và một số mức chi
đặc thù đối với đội tuyên truyền
lưu động và đội nghệ thuật quần
chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên
địa bàn tỉnh, đến nay, huyện
Hữu Lũng chưa thành lập được
đội tuyên truyền lưu động do
thiếu nhân lực và nhiều vướng

mắc trong cơ chế, chính sách.
Tại buổi kiểm tra, các đại

biểu thảo luận, phân tích, làm rõ
kết quả thực hiện các nghị
quyết; nguyên nhân của khó
khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện và đề xuất
phương án tháo gỡ.

Phát biểu kết luận, đồng chí
trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận
nỗ lực của UBND huyện Hữu
Lũng trong quá trình thực hiện
các nghị quyết. Đồng thời đề
nghị UBND huyện tiếp tục phát
huy kết quả đạt được, khắc
phục khó khăn; tiếp tục tăng
cường tuyên truyền về các nghị
quyết cho Nhân dân; nghiên
cứu hình thức phù hợp với điều
kiện thực tiễn địa phương để tổ
chức thực hiện hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, UBND huyện cần
tăng cường kiểm tra, giám sát,
xử lý kịp thời các tình huống
phát sinh trong thực hiện các
nghị quyết theo thẩm quyền
của đơn vị.

TRIỆU THÀNH

HĐND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện một số nghị quyết tại huyện Hữu Lũng
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Ông Thực sinh năm 1970 trong
một gia đình nghèo đông anh em
ở thôn Yên Thành, xã Tân Thành,
huyện Bắc Sơn. Năm 1992, sau khi
đi bộ đội về, ông lập gia đình và
tập trung phát triển kinh tế hộ.
Thời điểm đó, ông duy trì nuôi 2
lợn nái, 20 lợn thịt/lứa, chủ yếu
cung cấp cho bà con trong xã và
các xã lân cận. 

Sau khi tìm hiểu các mô hình
liên kết chăn nuôi đã có hiệu quả,
đầu năm 2018, ông Thực mạnh
dạn đầu tư số vốn tích góp được
và vay thêm 1 tỷ đồng của Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn để phát triển chăn
nuôi. Ông đã ký hợp đồng liên kết
chăn nuôi lợn gia công với Công ty
Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam -
Chi nhánh Thái Nguyên. 

Thực hiện liên kết, gia đình ông
đầu tư xây dựng chuồng trại kiên
cố theo quy chuẩn khép kín trên
diện tích 3.500 m2. Khu chuồng

trại gồm 4 dãy chuồng được trang
bị đầy đủ hệ thống đèn sưởi và hệ
thống quạt thông gió. Cùng với
đó, ông xây dựng 8 bể bioga để xử
lý chất thải trong chăn nuôi, vừa
hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi
phí và bảo đảm vệ sinh môi
trường. Công ty sẽ cung cấp con
giống, thức ăn chăn nuôi và
hướng dẫn kỹ thuật. 

Ông Thực chia sẻ: Tháng

5/2018, tôi bắt đầu nuôi lứa lợn
đầu tiên (gần 1.000 con). Sau 5
tháng được xuất chuồng, trọng
lượng trung bình từ 1,1 đến 1,2
tạ/con, trừ chi phí, gia đình tôi thu
lãi 340 triệu đồng. Nhận thấy hiệu
quả kinh tế cao, sau khi xuất hết
lứa đầu, tôi vệ sinh chuồng trại
cẩn thận, phun thuốc tiêu độc khử
trùng, rắc vôi bột khử khuẩn... mới
nuôi tiếp lứa 2. Để đảm bảo chăn

nuôi theo đúng kỹ thuật an toàn
sinh học, tôi đặc biệt chú ý tới
khâu phun khử trùng chuồng trại
(định kỳ 2 hoặc 3 ngày/lần);
thường xuyên vệ sinh máng ăn,
máng uống; chú ý  tiêm phòng cho
vật nuôi đảm bảo đúng thời điểm,
đúng liều lượng; khẩu phần ăn
hợp lý cho từng giai đoạn; duy trì
nhiệt độ chuồng trại trung bình 27
đến 28 độ C… 

Nhờ tuân thủ chăn nuôi theo
đúng kỹ thuật nên mặc dù chăn
nuôi số lượng lớn nhưng trang trại
của ông không bị ảnh hưởng của
dịch bệnh (năm 2019); đàn lợn vẫn
sinh trưởng, phát triển khỏe
mạnh.

Từ năm 2019 đến nay, gia đình
ông Thực đã nuôi thêm được 2 lứa
lợn. Bình quân mỗi lứa trên 1.000
con. Sau 5 tháng nuôi, tổng trọng
lượng lợn hơi xuất chuồng được
khoảng 110 đến 120 tấn/lứa, đáp
ứng yêu cầu về chất lượng sản
phẩm của công ty.  Trừ chi phí
nhân công, điện, nước, gia đình
ông thu lãi từ 600 đến 700 triệu
đồng/năm. Hiện nay, ông đang

tạo việc làm ổn định cho 2 lao
động địa phương với thu nhập 5
triệu đồng/người/tháng.

Ông Nông Văn Thủy, Chủ tịch
Hội Nông dân xã Tân Thành,
huyện Bắc Sơn cho biết: Ông Thực
là hội viên nông dân tiêu biểu đi
đầu trong phát triển kinh tế theo
hướng liên kết hiệu quả, bền vững.
Là tấm gương điển hình trong sử
dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Tuy
mới đi vào hoạt động 2 năm
nhưng  trang trại chăn nuôi rất
hiệu quả, không bị ảnh hưởng của
dịch bệnh. Mô hình này hiện nay
đã trở thành địa chỉ để các hội
viên nông dân trong xã và huyện
đến tham quan, học hỏi. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông
Thực còn rất nhiệt tình trong các
phong trào, hoạt động của địa
phương. Vừa qua, ông đóng góp
cho chương trình xây dựng nông
thôn mới của xã 5 triệu đồng và 12
ngày công lao động; ông vận
động các hội viên nông dân đóng
góp giúp gia đình có hoàn cảnh
khó khăn 12 triệu đồng.  

TUỆ HươNG

Làm giàu...

Ông Dương Thời Thực (áo khoác đen) đang xuất lợn cho công ty

Là một trong những hộ điển
hình của Hội trồng hồng
không hạt Bảo Lâm

(huyện Cao Lộc), hộ ông Hoàng
Trọng Dũng (thôn Sơn Hồng, xã
Gia Cát) đã phát triển mô hình
hồng VietGAP với gần 300 cây
đã cho thu hoạch. Thông qua các
chương trình tập huấn của
huyện và tỉnh, ông Dũng đã hiểu
được các lợi ích chương trình
OCOP đem lại. Ông Dũng cho
biết: Tôi đang tích cực hoàn
thiện hồ sơ sản phẩm, mẫu mã,
bao bì sản phẩm theo hướng dẫn
của ngành nông nghiệp. Mùa
hồng năm nay, chúng tôi đã đầu
tư vốn, đặt hàng 2 loại thùng (3
kg và 5 kg) để đóng sản phẩm.
Đồng thời, có các thông tin về
sản phẩm được in trên bao bì.
Ngoài ra, tôi cùng các thành viên
thường chia sẻ, hướng dẫn bà
con về cách trồng và chăm sóc để
có chất lượng sản phẩm tốt nhất.
Hiện tại, tôi và các thành viên
đang khẩn trương hoàn thiện
các tiêu chí để đăng ký tham gia
đánh giá, với mục tiêu đưa sản
phẩm trở thành sản phẩm
OCOP trong năm 2021.

Còn tại cơ sở sản xuất bún
ngô uận Anh (thôn Bình
Chương 1, xã Đình Lập, huyện
Đình Lập), sản phẩm bún ngô
đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh năm
2019 đã được nhiều người biết
đến. Cơ sở trên đã và đang bao
tiêu sản phẩm cho hầu hết các hộ
trồng ngô tại xã Đình Lập, 3 xã
lân cận và 1 hợp tác xã trên địa
bàn tỉnh. Trung bình mỗi ngày,
cơ sở thu mua khoảng 2,5 đến 3
tấn ngô, cung cấp cho thị trường

trong và ngoài tỉnh khoảng 1 đến
1,5 tấn bún ngô. Từ việc đứng ra
bao tiêu, cơ sở trên đã có ảnh
hưởng tích cực tới quy trình sản
xuất của nhiều bà con tại địa
phương. Bà Bế ị Lan Anh, chủ
cơ sở cho biết: Chất lượng
nguyên liệu tốt là yếu tố quan
trọng để tạo thành sản phẩm tốt.
Là đơn vị bao tiêu, tôi có những
yêu cầu nhất định với bà con. Đó
là cần đảm bảo quy trình trồng,
chăm sóc cho đến thu hoạch và
bảo quản ngô. Trước khi mua,
chúng tôi thường sử dụng máy
đo độ ẩm và một số phương
pháp để kiểm tra chất lượng của

hạt ngô. Vì vậy, từ khâu gieo
trồng đến khâu thu hoạch ngày
càng được bà con chú trọng hơn. 

Trên đây chỉ là 2 trong số rất
nhiều cơ sở, hộ kinh doanh đã và
đang hưởng ứng tích cực
chương trình OCOP của tỉnh.
Hiện nay, trong số 23 sản phẩm
OCOP của tỉnh, có 6 sản phẩm
do các cơ sở, hộ kinh doanh
đứng ra đăng ký, các sản phẩm
này đều đạt từ 3,  4 sao theo đánh
giá. Ngoài ra, trong năm 2020,
toàn tỉnh có 27 sản phẩm đăng
ký tham gia đánh giá sản phẩm
OCOP. Qua trao đổi, nhiều cơ
sở, hộ kinh doanh đều cho rằng,

trở thành sản phẩm OCOP giúp
cho sản phẩm được nhiều khách
hàng biết đến, có nhiều cơ hội
tiêu thụ trên thị trường hơn.

eo đánh giá của Chi cục
Phát triển nông thôn tỉnh, thời
gian qua, các cơ sở, hộ kinh
doanh đã tham gia tích cực vào
công tác tuyên truyền, đạo tạo,
tập huấn về chương trình OCOP
do cơ quan quản lý Nhà nước tổ
chức. Cùng với đó, nhiều đơn vị
đã chủ động đề xuất trong công
tác hỗ trợ sản phẩm, hoàn thiện
hồ sơ. Đồng thời tham gia các
chương trình xúc tiến thương
mại như: hội chợ; tuần lễ nông
sản; hội thảo... ở trong và ngoài
tỉnh nhằm mục đích quảng bá,
giới thiệu sản phẩm của mình
với thị trường trong và ngoài
tỉnh. Một tín hiệu đáng mừng là
các cơ sở kinh doanh, hộ sản
xuất có sản phẩm OCOP và
đăng ký OCOP ngày càng tăng.
Bên cạnh đó, việc đánh giá "sao
OCOP" là một tiêu chí để khẳng
định chất lượng của sản phẩm.
Vì thế, thời gian qua, các cơ sở,
hộ kinh doanh có sản phẩm
OCOP không ngừng đổi mới
công nghệ, tư duy sản xuất để
đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đáp lại sự tích cực hưởng
ứng chương trình OCOP của
các cơ sở kinh doanh và hộ sản
xuất, từ năm 2019 đến nay, Chi
cục Phát triển nông thôn đã tổ
chức 24 hội nghị (cấp tỉnh,
huyện) và phát 500 bộ tài liệu
cho 500 đại biểu tham dự. Ngoài
ra, đơn vị đã tổ chức 2 đoàn
tham quan học tập kinh nghiệm
xây dựng chương trình OCOP
tại các tỉnh: Bắc Kạn, Hà Giang
và Quảng Ninh...

Ông Phạm Tuyến, Chi cục
trưởng Chi cục Phát triển nông
thôn cho biết: Trong thời gian
tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường
tuyên truyền chương trình
OCOP. Cùng đó là triển khai các
chương trình đào tạo, bồi dưỡng
kiến thức về chương trình
OCOP cho các đối tượng như
doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh
doanh. Qua đó, giúp các đơn vị
trên có thể phát huy vai trò hơn
nữa trong quá trình thực hiện
chương trình OCOPn

Cơ sở kinh doanh, hộ sản Xuất Cá thể

Nhân tố tích cực trong 
chương trình OCOp

Chăm sóc hồng không hạt bảo lâm VietGAP tại thôn Sơn Hồng, xã Gia Cát,
huyện Cao Lộc.

GIA KHÁNH
Sau hơn 2 năm triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), toàn
tỉnh đã có 23 sản phẩm OCOP. Trong đó, mỗi cơ sở kinh doanh, hộ sản xuất
cá thể là một nhân tố tích cực trong thực hiện chương trình này. 

Bình quân mỗi xã tăng
2,24 tiêu chí xã nông
thôn mới nâng cao
Tính đến cuối tháng 10/2020,

bình quân mỗi xã đã đạt chuẩn
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ
năm 2019 trở về trước (năm 2020,
sau khi thực hiện sáp nhập xã, trên
địa bàn tỉnh còn 49 xã đã đạt
chuẩn nông thôn mới) đạt 8,64 tiêu
chí/xã nông thôn mới nâng cao,
tăng 2,24 tiêu chí/xã so với cuối
năm 2019.

Đối với 3 xã điểm phấn đấu đạt
chuẩn xã nông thôn mới nâng cao
năm 2020, đến nay, xã Chiến
Thắng, huyện Bắc Sơn đạt 13/14
tiêu chí; xã Tân Thành, huyện Hữu
Lũng đạt 12/14 tiêu chí; xã Mai Pha,
thành phố Lạng Sơn đạt 11/14 tiêu
chí. Cả 3 xã đang tập trung tăng
tốc thực hiện các tiêu chí còn lại để
sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới
nâng cao năm 2020 theo đúng kế
hoạch.

TÂN AN

CAO LộC: 
70 cán bộ hội nông
dân được bồi dưỡng lý
luận chính trị và
nghiệp vụ công tác hội
Ngày 28/10, Hội Nông dân

(HND) huyện Cao Lộc đã phối
hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy -
Trung tâm bồi dưỡng Chính trị,
Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện tổ chức lớp bồi
dưỡng lý luận chính trị và nghiệp
vụ công tác hội cho 70 học viên là
cán bộ, hội viên nông dân cơ sở.

Học viên được truyền đạt
những nội dung, kiến thức cơ bản
liên quan đến lý luận, thực tiễn về
chủ nghĩa xã hội, hệ thống chính
trị ở nước ta; những vấn đề chung
về HND Việt Nam như: vị trí, vai trò
của tổ chức HND các cấp trong hệ
thống chính trị; công tác xây dựng
tổ chức hội; một số nghiệp vụ công
tác của hội cơ sở; triển khai hướng
dẫn thực hiện Nghị quyết
08/2019/NQ/ - HĐND, ngày
10/12/2019 của HĐND tỉnh về
chính sách đặc thù khuyến khích
đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp, nông thôn trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 –
2025…

LươNG THẢO

Tiếp theo trang 1
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Khi nước Văn Lang - Nhà
nước sơ khai đầu tiên của
Việt Nam được thành lập,

Lạng Sơn thuộc bộ Lục Hải. Thời
Bắc thuộc, Lạng Sơn được xếp vào
quận Giao Chỉ, sau đó là Giao
Châu. Thời Đinh, nước Đại Cồ
Việt ra đời, Lạng Sơn được đặt làm
đạo. Thời Lý, Lạng Sơn có tên là lộ
Lạng Giang. Đầu thời Trần, Lạng
Sơn được gọi là lộ Lạng Châu, sau
đổi là trấn Lạng Giang, đến năm
1397, trấn Lạng Giang được đổi
thành trấn Lạng Sơn.

Năm 1407, nhà Minh xâm lược
nước ta. Đất nước rơi vào ách đô
hộ của nhà Minh, Lạng Sơn trở
thành một trong 16 phủ của Giao
Chỉ. Trong khởi nghĩa Lam Sơn
chống quân xâm lược nhà Minh,
Lê Lợi chia đất nước thành 4 đạo,
trấn Lạng Sơn được xếp vào Bắc
đạo. 

Năm 1466, Lê ánh Tông chia
nước thành 12 đạo thừa tuyên, trấn
Lạng Sơn được đổi thành thừa
tuyên Lạng Sơn. 

Năm Minh Mệnh thứ 12
(1831), thừa tuyên Lạng Sơn được
đổi thành tỉnh Lạng Sơn gồm: 1
phủ là Trường Khánh; 7 châu là Ôn
Châu, ất Nguyên, Lộc Bình,
oát Lãng, Yên Bác, Văn Quan,
Văn Uyên . Đến năm Minh Mệnh
thứ 17 (1836), nhà Nguyễn tách 2
châu (Văn Uyên, oát Lãng), 2
huyện Văn Quan, ất Khê (ất
Nguyên cũ) để thành lập thêm một
phủ mới là phủ Tràng Định. 

Sau khi đánh chiếm đất nước
ta, năm 1888, thực dân Pháp xếp
tỉnh Lạng Sơn vào quân khu 12.
áng 8/1891, thực dân Pháp bỏ
quân khu để thành lập các đạo
quan binh. Lạng Sơn là nơi đóng
thủ phủ của đạo quan binh II, gồm
2 phủ (phủ Tràng Khánh và phủ
Tràng Định), 2 huyện (Yên Bác,
Văn Quan) và 4 châu (Lộc Bình,
Ôn Châu, oát Lãng, Văn Uyên).
Ngày 20/6/1905, thực dân Pháp lại
bỏ đạo quan binh và xác lập lại tên
gọi cũ là tỉnh Lạng Sơn. Đầu thế kỷ
XX, tỉnh Lạng Sơn có 1 phủ (Tràng
Định) và 9 châu (Cao Lộc, Lộc
Bình, Châu Ôn, Văn Uyên, oát
Lãng, Điềm He, Bình Gia, Bắc Sơn,
Bằng Mạc). áng 8/1939, thực
dân Pháp cho đổi một số châu
thành phủ, tỉnh Lạng Sơn lúc này
có 3 phủ: Tràng Định, Văn Uyên,
Cao Lộc, các châu còn lại vẫn giữ
nguyên. 

Trong thời kỳ kháng chiến
chống thực dân Pháp (1945 -
1954), để tiện cho việc chỉ đạo
kháng chiến, ngoài chính quyền
cấp tỉnh Chính phủ Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa thành lập các chiến
khu trực tiếp lãnh đạo các địa
phương cấp tỉnh. ời kỳ đầu, tỉnh
Lạng Sơn thuộc Khu 1, một trong
chín chiến khu được thành lập theo
Sắc lệnh ngày 15/10/1945 của Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Ngày
20/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh
ký sắc lệnh chia cả nước thành 12
chiến khu, tỉnh Lạng Sơn trực
thuộc khu 12. Năm 1947, các chiến
khu được điều chỉnh thành các liên
khu, Lạng Sơn thuộc Liên khu A,
năm 1948 đổi tên thành Liên khu
1. Ngày 4/11/1949, Chủ tịch Hồ
Chí Minh ký Sắc lệnh số 127/SL

hợp nhất Liên khu 1 và Liên khu 10
thành Liên khu Việt Bắc, Lạng Sơn
là 1 trong 17 tỉnh thuộc Liên khu
Việt Bắc. ời kỳ kháng chiến
chống thực dân Pháp, địa giới hành
chính tỉnh Lạng Sơn có một số thay
đổi, tháng 7/1947, Khu ủy 12 quyết
định tạm thời chuyển giao huyện
Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn cho
tỉnh Hải Ninh quản lý; ngày
7/6/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh
ký Sắc lệnh số 48/SL tách huyện
Lộc Bình (tỉnh Hải Ninh) sáp nhập
về Lạng Sơn. Lúc này, tỉnh Lạng
Sơn có 11 huyện, thị: Bằng Mạc,
Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Điềm
He, Lộc Bình, Ôn Châu, oát
Lãng, Văn Uyên, Tràng Định và thị
xã Lạng Sơn.

Sau khi miền Bắc được giải
phóng (1954), ngày 1/7/1956, Chủ
tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số
268/SL thành lập Khu tự trị Việt
Bắc gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Cao
Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, ái
Nguyên và huyện Hữu Lũng của
tỉnh Bắc Giang. Ngày 29/7/1956,
nhân việc thành lập khu tự trị Việt
Bắc, theo Quyết định của Chính
phủ, Ủy ban hành chính tỉnh Bắc
Giang đã tiến hành bàn giao huyện
Hữu Lũng từ tỉnh Bắc Giang về
tỉnh Lạng Sơn. Ngày 16/12/1964,
Hội đồng Chính phủ ra Quyết định
số 177/CP về việc điều chỉnh địa
giới một số huyện thuộc các tỉnh
Lạng Sơn, Yên Bái và anh Hóa;
theo đó, huyện Điềm He cùng 6 xã
của huyện Bằng Mạc hợp nhất
thành huyện Văn Quan; huyện Ôn
Châu cùng 8 xã còn lại của huyện
Bằng Mạc hợp nhất thành huyện
Chi Lăng; huyện Văn Uyên và
huyện oát Lãng hợp nhất thành
huyện Văn Lãng. Lúc này, tỉnh
Lạng Sơn có 1 thị xã và 9 huyện:
Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Lộc
Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn
Quan, Văn Lãng, Tràng Định.

Ngày 27/12/1975, Khu tự trị
Việt Bắc giải thể. áng 4/1976, hai
tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn sáp
nhập thành tỉnh Cao Lạng theo
Nghị quyết của Kỳ họp thứ hai
Quốc hội khóa V. Ngày
29/12/1978, Kỳ họp thứ tư Quốc
hội khóa VI ban hành Nghị quyết
tách tỉnh Cao Lạng thành hai tỉnh
Cao Bằng và Lạng Sơn, sáp nhập
huyện Đình Lập của tỉnh Quảng
Ninh vào Lạng Sơn . Từ đây, tỉnh
Lạng Sơn  có 1 thị xã và 10 huyện:
Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Lộc
Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn
Quan, Văn Lãng, Đình Lập, Tràng
Định. 

KHÁI QUÁT ĐIỂU KIỆN TỰ
NHIÊN, XÃ HỘI

Điều kiện tự nhiên
Lạng Sơn là một tỉnh miền núi

biên giới ở phía Đông Bắc của Tổ
quốc Việt Nam. Phía Bắc giáp tỉnh
Cao Bằng; phía Đông Bắc giáp khu
tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
(Trung Quốc); phía Đông Nam
giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Nam
giáp tỉnh Bắc Giang; phía Tây giáp
tỉnh Bắc Kạn; phía Tây Nam giáp
tỉnh ái Nguyên. Lạng Sơn có
đường biên giới tiếp giáp với khu
tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,
Trung Quốc dài  231,74 km; có 2
cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính,
9 cửa khẩu phụ.

Tỉnh Lạng Sơn có diện tích là
8.320,76 km², trong đó, rừng và đất
chiếm 78%, đất nông nghiệp chiếm
13%. Độ cao trung bình của Lạng
Sơn là 252 m, nơi cao nhất là đỉnh
núi Mẫu Sơn 1.541 m, nơi thấp
nhất là dải đất hẹp thung lũng sông
ương, huyện Chi Lăng, độ cao
dưới 100 m. Khí hậu Lạng Sơn
thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió
mùa. Mùa hè, nhiệt độ trung bình
là 27ºC, mùa đông trung bình là
13ºC. Lượng mưa hằng năm trung
bình khoảng 1.400 mm đến 1.450
mm. Độ ẩm cao, trên 82%.  

Lạng Sơn có nhiều sông ngòi,
chia thành nhiều hệ thống. Hệ
thống sông Kỳ Cùng nằm ở phía
Bắc tỉnh, gồm có sông Kỳ Cùng dài
170 km, sông Bắc Giang dài 54 km,
sông Bắc Khê dài 30 km. Hệ thống
sông ương ở phía Nam của tỉnh
gồm có sông Rồng dài 54 km, sông
Bắc Khê dài 30 km.

Đã từ lâu, Lạng Sơn nổi tiếng
bởi có những cảnh đẹp thiên nhiên
kỳ thú của các hang động Tam
anh, Nhị anh với hình tượng
Nàng Tô ị chờ chồng hoá đá;
Chùa Tiên; dòng sông Kỳ Cùng thơ
mộng; đỉnh núi Mẫu Sơn bốn mùa
mây phủ, dịu mát quanh năm;
những cánh rừng hồi xanh ngát và
trái cây đặc sản hồng Bảo Lâm, đào
Mẫu Sơn, na Chi Lăng... Tại các
hang ẩm Khuyên, ẩm Khách
(huyện Bình Gia), ở Ba Xã (huyện
Văn Quan), ở Mai Pha (thành phố
Lạng Sơn), các nhà khảo cổ học đã
tìm thấy chứng tích về di chỉ thời
kỳ đồ đá, phản ánh nền văn minh
sơ khai của loài người: Văn hoá Bắc
Sơn, Văn hoá Mai Pha.

Do vị trí là một tỉnh miền núi,
biên giới ở cửa ngõ phía Đông Bắc
của Tổ quốc, Lạng Sơn có hệ thống
đường giao thông thuận tiện cho
giao thương, hội nhập phát triển
kinh tế với Trung Quốc và với các
tỉnh trong cả nước. Hệ thống các
tuyến đường quốc lộ đi qua địa bàn
tỉnh là các tuyến: 1A, 1B, 4A, 4B,
3A, 3B, 279 và tuyến đường sắt liên
vận quốc tế. Hiện nay, tỉnh Lạng
Sơn có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa
khẩu quốc gia. Trung tâm tỉnh lỵ
tỉnh Lạng Sơn cách thủ đô Hà Nội
154 km đi theo tuyến đường 1A, có
điểm đầu quốc lộ 1A là km số 0, tại
cửa khẩu Hữu Nghị thuộc thị trấn
Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Điều kiện xã hội
Dân số Lạng Sơn tính đến hết

năm 2019 là 781.655 người . Có 7
dân tộc chủ yếu là Nùng, Tày, Kinh,
Dao, Sán Chay, Hoa, Mông.  

Với mạch nguồn văn hoá Bắc
Sơn, văn hoá Mai Pha, văn hoá dân
gian, văn hoá tín ngưỡng truyền
thống, từ đời này qua đời khác, các
thế hệ con người Xứ Lạng mãi lưu
giữ, bảo tồn bản sắc văn hoá dân
tộc qua các lễ hội đền Kỳ Cùng, lễ
hội đền Tả Phủ (còn gọi là lễ hội
đầu pháo), lễ hội Đồng Đăng, lễ hội
đền Bắc Nga, lễ hội đền Bắc Lệ, lễ
hội Lồng tồng lưu truyền phổ biến
làn điệu dân ca sli, lượn trữ tình,
sâu lắng và làn điệu then cùng tiếng
đàn tính đằm thắm, dịu dàng.

TRUYỀN THỐNG CỦA
TỈNH LẠNG SƠN

Truyền thống đấu tranh yêu
nước

Trong lịch sử đấu tranh dựng
nước và giữ nước của dân tộc Việt
Nam, trên vùng đất cửa ngõ phên
dậu, địa đầu của Tổ quốc có ải Phia
Luỹ, ải Chi Lăng hiên ngang kiên
cường, các thế hệ những người con
của quê hương Xứ Lạng đã không
ngừng đứng lên kề vai sát cánh
cùng quân và dân cả nước đánh bại
những cuộc xâm lăng của các thế
lực phương Bắc, bảo vệ vững chắc
chủ quyền quốc gia, dân tộc, giữ
yên bờ cõi.

Trong cuộc kháng chiến chống
quân Tống xâm lược thế kỷ XI, hỗ
trợ quan quân triều đình nhà Lý do
Lý ường Kiệt chỉ huy, các đội
dân binh vùng Văn Uyên, oát
Lãng do các thủ lĩnh ân ừa
Quý, ân iệu ái, ân Cảnh
Phúc chỉ huy đã tiến hành những
cuộc chiến đấu anh dũng tiêu diệt
quân xâm lược, lập nên những
chiến công vang dội ở vùng biên ải.

Trong cuộc kháng chiến chống
quân xâm lược Nguyên - Mông thế
kỷ XIII, các đội dân binh Văn
Uyên, oát Lãng do thủ lĩnh
Nguyễn ế Lộc chỉ huy đã chiến
đấu kiên cường, ngăn chặn, tiêu
hao binh lực của giặc ngay tại cửa
ải Phia Luỹ, góp phần cùng quan
quân nhà Trần đánh bại cuộc xâm
lăng của giặc Nguyên - Mông.

Trong cuộc kháng chiến chống
quân xâm lược Minh thế kỷ XV, các
đội dân binh Văn Uyên, oát
Lãng sát cánh cùng quân Lam Sơn
do hai tướng Lê Lựu và Lê Bôi chỉ
huy đã chặn đánh giặc quyết liệt từ
ải Phia Luỹ đến Khau Cấp (Kỳ
Lừa), tiêu diệt hàng nghìn tên giặc.
Trong trận quyết chiến chiến lược
tại ải Chi Lăng lịch sử, các đội quân
dân binh vùng Chi Lăng do Đại
Huề chỉ huy đã cùng với các đội
quân Lam Sơn chiến đấu anh
dũng, đánh bại hoàn toàn quân
xâm lược Minh.

Trong chiến dịch thần tốc của
quân Tây Sơn do vua Quang Trung
- Nguyễn Huệ chỉ huy tiêu diệt
quân anh xâm lược năm 1789,
các đội quân vùng Văn Uyên,
oát Lãng do phiên thần Nguyễn
Đình Vượng chỉ huy đã liên tục
tiến hành tập kích giặc ở Đoàn
ành, Kỳ Lừa, Hoàng Đồng. Phối
hợp với quân Tây Sơn chặn đánh
tướng Tôn Sĩ Nghị rút chạy từ
Đoàn ành đến ải Phia Luỹ, góp
phần làm nên chiến công vang dội
trong cuộc kháng chiến chống
quân anh, bảo vệ vững chắc nền
độc lập của quốc gia, dân tộc.

Kế thừa truyền thống đấu
tranh yêu nước của các thế hệ đi
trước, ngay khi thực dân Pháp nổ
súng xâm lược nước ta, Nhân dân
các dân tộc Lạng Sơn đã đứng lên
chiến đấu chống kẻ thù. Tiêu biểu
là hoạt động của nghĩa quân vùng
Hữu Lũng, Chi Lăng do Hoàng
Đình Kinh chỉ huy, liên tục chiến
đấu tấn công địch từ năm 1883
đến năm 1888.

Truyền thống đấu tranh yêu
nước chống giặc ngoại xâm ở vùng
biên ải quốc gia từ đời này qua đời
khác đã nuôi dưỡng sức mạnh, tạo
nên khí phách bất khuất của các
thế hệ những con người sống trên
vùng đất phên dậu, cửa ngõ phía
Đông Bắc của Tổ quốc.

Truyền thống đoàn kết
Lạng Sơn là một tỉnh có nhiều

dân tộc cùng sinh sống. Tuy có đôi
nét khác nhau về ngôn ngữ, phong
tục tập quán, nhưng cộng đồng các
dân tộc ở Lạng Sơn đã cùng nhau
chung sống hoà thuận, đoàn kết
suốt từ thế kỷ này qua thế kỷ khác,
từ thời dựng nước Văn Lang - Âu
Lạc đến nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam. Cộng đồng các
dân tộc Lạng Sơn là một khối đại
đoàn kết vững vàng như núi Mẫu
Sơn, thuỷ chung như nàng Tô ị,
trường tồn như sông Kỳ Cùng,
đồng lòng, chung sức, xây dựng,
bảo vệ và phát triển quê hương
thành một tỉnh giàu mạnh ở vùng
biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Truyền thống văn hoá
Từ mạch nguồn văn hoá Bắc

Sơn, văn hoá Mai Pha đã hình
thành vùng văn hoá Xứ Lạng đặc
sắc với các giá trị văn hoá phi vật
vật thể và văn hoá vật thể.

Về văn hoá phi vật thể ở Lạng
Sơn là ngôn ngữ Tày, Nùng; là tục
thờ cúng tổ tiên, thờ thần linh, dân
ca sli, lượn, then, ca dao tục ngữ
Tày Nùng; là cuộc đời và sự nghiệp
của các danh nhân: Đại Huề,
Nguyễn ế Lộc, ân Cảnh
Phúc, Vi Đức ắng, ân Công
Tài, Ngô ì Sỹ, Hoàng Đình Kinh,
Hoàng Văn ụ, Lương Văn Tri...
đến những thành tựu tiêu biểu của
văn hoá nghệ thuật Lạng Sơn hiện
đại.

Ở Lạng Sơn có những danh
thắng nổi tiếng là động Tam
anh (chùa Tam anh), động
Nhị anh, chùa Tiên, tượng đá
Nàng Tô ị; quần thể núi Mẫu
Sơn; quần thể các hang động gắn
liền với di chỉ khảo cổ Văn hoá Bắc
Sơn, Văn hoá Mai Pha ở Bắc Sơn,
Bình Gia, Văn Quan và thành phố
Lạng Sơn; những cánh rừng
nguyên sinh trong khu bảo tồn
thiên nhiên ở Hữu Lũng và Bắc
Sơn.

Những giá trị văn hoá tiêu
biểu, những tinh hoa, đặc trưng
dân tộc, gắn kết chặt chẽ với nhau
tạo nên bản sắc văn hoá Xứ Lạng,
đó là lòng nhân ái, khoan dung,
trọng nghĩa tình, đạo lý, sự tinh tế
trong ứng xử, trung thực, nhân ái
trong lối sống.

Truyền thống chuyên cần,
sáng tạo trong lao động

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi,
biên giới có khí hậu, thời tiết phức
tạp, nhiều mưa, bão lũ, gió mùa
đông bắc và rừng núi thường có
mây mù bao phủ. Mỗi mùa, mỗi
vùng, khí hậu thay đổi khác nhau,
đôi khi trái ngược nhau. Địa hình
phức tạp, nhiều núi cao, suối sâu,
vực thẳm, diện tích đất canh tác
hẹp, hệ thống giao thông gặp nhiều
khó khăn. Trải qua nhiều biến cố
của lịch sử, đồng bào các dân tộc
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có
truyền thống chuyên cần, sáng tạo
trong lao động sản xuất, chống chọi
với thiên tai để sinh tồn, chủ động
nắm bắt thời cơ, khai thác những
thuận lợi, vượt qua những cam go,
thách thức, nỗ lực phấn đấu giành
được nhiều kết quả quan trọng trên
những chặng đường xây dựng và
phát triển.

(Còn nữa)

phần 1: Những thông tin tổng quát 
về Lạng Sơn qua các thời kỳ



Trong 2 ngày 28 – 29/10, Công
an huyện Cao Lộc tổ chức lớp

bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp
vụ công an xã, thị trấn chuyên
trách cho 90 học viên là công an
22 xã, thị trấn trên địa bàn
huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên
được học tập 10 chuyên đề liên
quan đến nghiệp vụ công an xã
như: phương pháp điều tra cơ
bản, nắm tình hình về an ninh
trật tự của lực lượng công an xã
ở địa bàn cơ sở; phương pháp
giải quyết vụ việc vi phạm pháp
luật ở xã, thị trấn và công tác
bảo vệ hiện trường; công an xã
với công tác đảm bảo an ninh
nông thôn và phòng chống
khủng bố; công tác hành chính
về trật tự xã hội; quản lý đối
tượng và giáo dục những người
có hành vi vi phạm pháp luật;
công tác phối hợp đảm bảo an
toàn giao thông, an ninh trật tự;
xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc…

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng
cao nghiệp vụ chuyên môn,
giúp công an xã hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.

THỤC QUYÊN
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Một GĐVH là con cái phải hiếu
thảo với ông bà cha mẹ; các

thành viên phải hòa thuận, có tinh
thần tương thân tương ái, tích cực
tham gia các hoạt động cộng
đồng nơi cư trú. Nhiều năm qua,
gia đình tôi luôn tiên phong đóng
góp và vận động họ hàng, bà con
khu phố thực hiện các cuộc vận
động phong trào Toàn dân đoàn
kết xây  dựng đời sống văn hóa
(TDĐKXDĐSVH). 

Năm 2017, khi thành phố Lạng
Sơn có chủ trương nâng cấp tuyến
đường Tổ Sơn, với vai trò là Chủ
tịch Hội Người cao tuổi phường
Chi Lăng, tôi đã bàn bạc với gia

đình và  hiến hơn 100 m2 đất làm
đường và xây dựng khu dân cư
kiểu mẫu.

Được sự quan tâm của cấp ủy
Đảng, chính quyền địa

phương, những năm qua, gia đình
tôi tích cực tham gia phong trào
TDĐKXDĐSVH, gắn xây dựng
GĐVH với phát triển kinh tế. Với

suy nghĩ đó, năm 2010, gia đình
tôi trồng 500 cây hồng Vành
khuyên, tăng gia sản xuất từ trồng
ngô, lúa và chăn nuôi thêm gia
cầm. Nhờ đó, những năm gần đây,
gia đình tôi thu nhập từ 100 đến
150 triệu đồng/năm. Từ khi có thu
nhập ổn định, đời sống vật chất và
tinh thần được cải thiện, gia đình
ngày càng sung túc, hạnh phúc
hơn. 

Với cương vị là Bí thư Chi bộ
kiêm Trưởng thôn, tôi luôn nêu

cao trách nhiệm trong công tác
tuyên truyền, vận động bà con
chấp hành tốt mọi chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, tham gia các hoạt
động xây dựng GĐVH, khu dân
cư văn hóa. Hằng năm, tôi  vận
động 100% hộ dân tham gia
đóng góp các loại quỹ phúc lợi
xã hội. Qua đó thôn đã xây dựng
được nhà văn hóa, củng cố hệ
thống  đường và kênh mương

thủy lợi… góp phần xây dựng
khu dân cư ngày càng khang
trang, hiện đại.  

Muốn vận động được Nhân
dân, trước tiên, gia đình tôi phải
sinh sống hoà thuận, mẫu mực
trong nếp nghĩ, cách làm, chăm
sóc, giáo dục con cái, tích cực
phát triển kinh tế (thu nhập bình
quân của gia đình tôi khoảng 150
triệu đồng/năm). Đồng thời
tương trợ, giúp đỡ hàng xóm láng
giềng, tham gia giúp đỡ khi các
gia đình trong xóm gặp khó khăn. 

NGỌC HIẾU – TUYẾT MAI 

Ông Đường Giang uyền, khối
Văn Miếu, phường Chi Lăng,
thành phố Lạng Sơn:  “Gia đình
hoà thuận, hạnh phúc, tiến
bộ, tích cực tham gia các
hoạt động xã hội”.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) trên toàn tỉnh đã, đang lan tỏa, ngày càng đi vào
chiều sâu. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình kiểu mẫu, đạt chuẩn văn hóa nhiều năm liên
tục, trở thành tấm gương sáng, đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy
sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Ông Lăng Văn iện, thôn Pò Pheo,
xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng:
“Gắn việc xây dựng gia đình
văn hóa với việc phát triển
kinh tế”.

Ông Dương Công Hưng, Trưởng
thôn âm Pát, xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn: “Muốn dân tin
và làm theo thì gia đình
mình phải gương mẫu”.

Lan tỏa những “tế bào” kiểu mẫu

Thôn Hương Cốc 2, xã
Chiến Thắng, huyện Bắc
Sơn còn lưu giữ được

nhiều nét đẹp văn hoá truyền
thống. Nhiều năm liền thôn đạt
danh hiệu thôn văn hóa, có tỷ lệ
GĐVH đạt trung bình 95%/năm.
Bà Dương Thị Chờ, Trưởng thôn
Hương Cốc 2 cho biết: Để nâng
cao chất lượng phong trào xây
dựng GĐVH, hằng năm, thôn
thực hiện tốt công tác tuyên
truyền gắn với phát động các
phong trào xây dựng “Gia đình
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh
phúc”, gia đình “5 không, 3 sạch”,
“Gia đình nông dân hạnh
phúc”… Các mô hình hoạt động
hiệu quả, góp phần đưa các tiêu
chí bình xét danh hiệu GĐVH
ngày càng thực chất hơn. 

Tương tự, phong trào xây
dựng GĐVH ở thôn Hu Trong,
xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng
cũng được phát động, thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả. Ông
Lương Văn Khiển, Trưởng thôn
Hu Trong cho biết: ôn có 51
hộ, 205 nhân khẩu. Hằng năm,
chúng tôi bình xét GĐVH một
cách công khai, nghiêm túc, dựa
trên ý kiến thống nhất của tập
thể. Các gia đình đạt chuẩn văn
hóa phải đảm bảo các tiêu chí
như: thực hiện tốt quy định nếp
sống văn hóa trong việc cưới, việc
tang, không có người mắc tệ nạn
xã hội… Cuối năm 2019, thôn có
49 hộ đạt danh hiệu GĐVH và có

2 hộ bị “cắt” danh hiệu vì không
hòa thuận với hàng xóm láng
giềng.

Không chỉ có 2 thôn trên,
những năm qua, phong trào xây
dựng GĐVH đã lan tỏa sâu rộng
đến từng thôn bản, khối phố và
từng gia đình trong toàn tỉnh. Tỷ
lệ GĐVH trên địa bàn luôn tăng
theo thời gian. Cụ thể, cuối năm
2019, toàn tỉnh có 193.147 hộ đạt
danh hiệu GĐVH, chiếm 78,4%

tổng số hộ toàn tỉnh, tăng 8,6% so
với năm 2015. Ông Vy Văn Quý,
thôn Nà Rọ, xã Điềm He, huyện
Văn Quan cho biết: Gia đình tôi
có 3 thế hệ với 10 thành viên.
Năm nào, gia đình tôi cũng đăng
ký đạt tiêu chuẩn GĐVH. Nhiều
năm liên tục, gia đình tôi đều đạt
danh hiệu GĐVH. Để đạt được
kết quả đó, mỗi thành viên phải
chung sống hòa thuận với nhau.
Tôi cũng luôn nhắc nhở con cháu

duy trì nếp sống sinh hoạt và ứng
xử đúng với văn hóa truyền
thống.

Để có được kết quả đó, hằng
năm, ban chỉ đạo (BCĐ) phong
trào TDĐKXDĐSVH từ tỉnh đến
cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền,
khuyến khích các gia đình đăng
ký danh hiệu GĐVH. Trung bình
mỗi năm trên địa bàn tỉnh có
80% số hộ đăng ký xây dựng
GĐVH. Các cấp, ngành liên quan

cũng tích cực phối hợp tổ chức
hội thi, giao lưu, tọa đàm và biểu
dương các GĐVH tiêu biểu, xây
dựng nhiều mô hình về công tác
gia đình. Đến nay, trên địa bàn
tỉnh có 710 CLB “Gia đình phát
triển bền vững”, 226 CLB “gia
đình hạnh phúc”, 4 CLB “Mẹ và
con gái”... với hàng chục nghìn
thành viên tham gia. Ngoài ra,
các ban, ngành, đoàn thể liên
quan đã phát động nhiều phong
trào như: Xây dựng “Gia đình no
ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh
phúc”, “Ông bà mẫu mực, con
cháu hiếu thảo”… 

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám
đốc Sở Văn hóa, ể thao và Du
lịch, Phó Trưởng BCĐ phong
trào TDĐKXDĐSVH tỉnh cho
biết: Với chức năng là cơ quan
thường trực, những năm qua, sở
đã tham mưu BCĐ tỉnh hướng
dẫn BCĐ các huyện, thành phố
đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến nội dung, tiêu chuẩn,
hướng dẫn xây dựng GĐVH và
tổ chức hội thi, giao lưu, tọa đàm
và biểu dương các GĐVH tiêu
biểu… Từ năm 2019 đến nay,
BCĐ cấp tỉnh đã in, cấp phát gần
2.000 bộ tài liệu hướng dẫn hoạt
động các mô hình CLB phòng
chống bạo lực gia đình cho 100%
xã, phường, thị trấn; 1.200 đĩa
DVD tuyên truyền liên quan đến
công tác gia đình… Qua đó
phong trào xây dựng GĐVH
ngày càng lan tỏa sâu rộng trong
các tầng lớp Nhân dân..

Phát huy những kết quả đạt
được, thời gian tới, BCĐ phong
trào TDĐKXDĐSVH các cấp
tiếp tục tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát và biểu dương khen
thưởng kịp thời những tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong
xây dựng gia đình góp phần đưa
phong trào ngày càng lan tỏa
rộng khắp và đi vào chiều sâu, có
thực chất hơn nữan

Xây dựng gia đình văn hóa: 

Lan tỏa và đi vào chiều sâu
NGỌC HIẾU – TUYẾT MAI

Là một trong những nội dung trọng tâm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”
(TDĐKXDĐSVH), thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hoá (GĐVH) trên địa bàn tỉnh ngày
càng lan tỏa và đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả tích cực.

Phần thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc của đội thi đến từ thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

Công an huyện 
Cao Lộc bồi dưỡng
nghiệp vụ cho công
an xã
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Theo đánh giá, nhận định
tình hình của Trung tâm
DVVL, thời gian qua, mặc

dù diễn biến của dịch Covid-19
đã chuyển sang trạng thái “bình
thường mới” nhưng hoạt động
tư vấn, giới thiệu việc làm và tiếp
nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất
nghiệp (BHTN) vẫn chưa thể
được như trước khi có dịch. Số
lượng NLĐ đi tìm kiếm việc làm
và đi làm vẫn còn ít, khiến cho tỷ
lệ người thất nghiệp trong độ
tuổi lao động ngày càng nhiều. 

Nhận thấy thực trạng trên,
trung tâm đã đổi mới cách thức
tuyên truyền, tư vấn. Bà Phạm
Thị Hoàn, Phó Giám đốc Trung
tâm DVVL tỉnh cho biết: Chúng
tôi đã chỉ đạo cán bộ tích cực ứng
dụng công nghệ thông tin cũng
như mạng xã hội, thông qua điện
thoại, email… để tuyên truyền về
chính sách việc làm, BHTN, tư
vấn việc làm cho NLĐ bị ảnh
hưởng. Theo đó, các thông tin
được cập nhật trên website của
đơn vị (vllangson.vieclamviet-
nam.gov.vn) và fanpage của
trung tâm trên mạng xã hội face-
book. Cùng với đó, cán bộ trung
tâm thường xuyên cập nhật
thông tin, tra cứu các trang web-
site việc làm trong nước; thu thập
thông tin của các tổ chức, cá
nhân đến đăng ký tuyển lao động
và NLĐ tìm việc làm.

Để giúp NLĐ tìm được việc
làm, trung tâm đã đổi mới
phương pháp làm việc, đa dạng
hình thức tư vấn, giới thiệu việc
làm cho NLĐ. Trung tâm tổ chức
các hoạt động tuyên truyền với
hình thức đa dạng như: phát qua
loa truyền thanh; phối hợp với
trung tâm văn hóa – thể thao và
truyền thông các huyện, thành
phố tuyên truyền về lao động,
việc làm; tổ chức các buổi tư vấn,
tọa đàm, hội thảo trực tiếp với
NLĐ tại các địa phương, nhất là

sau khi tình hình dịch Covid-19
được kiểm soát. Đồng thời,
thường xuyên phối hợp với các
cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn
tỉnh, các tổ chức đoàn thể tổ
chức tư vấn, giới thiệu việc làm
và kết nối đầu ra cho NLĐ sau
đào tạo. Trong 9 tháng đầu năm
2020, trung tâm phối hợp tổ
chức tuyên truyền cho 4.300
thanh niên khối các trường
THPT tại các huyện và tích cực
liên hệ, phối hợp với các doanh
nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh

tuyển dụng lao động để tư vấn,
giới thiệu việc làm cho NLĐ địa
phương.

Bên cạnh đó, trung tâm tích
cực tìm hiểu, nghiên cứu thông
tin về thị trường lao động trong
và ngoài nước; cử cán bộ đến các
DN nắm bắt nhu cầu tuyển
dụng, trên cơ sở đó, tư vấn, giới
thiệu việc làm phù hợp cho NLĐ.
Nhiều năm nay, trung tâm duy
trì hoạt động của sàn giao dịch
việc làm vào ngày thứ năm hằng
tuần… Qua đó, trong 9 tháng

năm 2020, trung tâm đã tư vấn
về việc làm cho 7.393 lượt người,
qua đó 1.121 lượt người được
giới thiệu việc làm; 193 người
được nhận việc làm, 367 lượt
người đăng ký tìm việc làm. Hoạt
động sàn giao dịch được duy trì
đều sau khi hết giãn cách xã hội
do dịch Covid-19. Từ đầu năm
2020 đến nay, trung bình 1 tháng,
trung tâm duy trì tổ chức 4 phiên
tại trung tâm và hơn chục phiên
lưu động tại các xã, phường, thị
trấn, qua đó thu hút trên 1.500
NLĐ tham gia.

Cùng với tư vấn, trung tâm
cũng tập trung công tác dạy
nghề, hỗ trợ NLĐ chuyển đổi
công việc... Từ đầu năm 2020
đến hết tháng 9/2020, trung tâm
đã chủ trì và phối hợp tổ chức
được 5 lớp học nghề kỹ thuật chế
biến món ăn tại địa bàn thành
phố Lạng Sơn. Chị Hoàng Thị
Na, xã Mai Pha, thành phố Lạng
Sơn cho biết: Tôi đến đăng ký tìm
việc làm, được các cán bộ của
trung tâm tư vấn nhiệt tình. Tôi
còn được học nghề chế biến món
ăn để chuyển đổi công việc. Tôi
mong muốn sau khi học xong sẽ
tìm được việc làm phù hợp.

Bà Phạm Thị Hoàn, Phó
Giám đốc Trung tâm DVVL cho
biết thêm: Từ nay đến hết năm
2020, trung tâm tiếp tục duy trì
hoạt động tư vấn, giới thiệu việc
làm tại Văn phòng trung tâm và
các văn phòng đại diện ở huyện:
Hữu Lũng, Bắc Sơn, Tràng Định;
tăng cường phối hợp với các
ngành, đoàn thể, các huyện, các
cơ sở đào tạo nghề ở các huyện
tổ chức phiên giao dịch việc làm
lưu động; hoạt động sàn giao
dịch việc làm, tư vấn giới thiệu
việc làm ở trong và ngoài tỉnh
hoặc xuất khẩu lao động. Cùng
với đó, tiếp tục đổi mới, đa dạng
hóa hoạt động tư vấn, giới thiệu
việc làm giúp NLĐ tìm được
việc làm phù hợp, thu nhập ổn
địnhn

Đa dạng hình thức tư vấn, giới thiệu
việc làm cho người lao động
Từ đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho
người lao động (NLĐ) đã được Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh thuộc Sở Lao động, Thương binh
và Xã hội (LĐTB&XH) triển khai thực hiện với nhiều hoạt động, cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả
thiết thực.

Người lao động trên địa bàn tỉnh làm thủ tục đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và đăng ký tìm việc làm 
tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

Nhằm đảm bảo giữ gìn an
ninh trật tự (ANTT),
Đồn BPCL chủ động

nắm chắc tình hình địa bàn, trao
đổi thông tin với cấp ủy, chính
quyền các xã. Nhất là từ năm
2019 đến nay, Đồn BPCL đã
triển khai, duy trì mô hình "thu
hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ
hỗ trợ (VK, VLN & CCHT)"
trong Nhân dân. Đồng thời, phối
hợp với các ban, ngành, đoàn thể
các xã thông qua phát động
phong trào “Toàn dân tham gia
bảo vệ an ninh Tổ quốc” để
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về VK, VLN & CCHT. 

Trong 10 tháng qua, đơn vị đã
phối hợp, tổ chức tuyên truyền về
thu hồi VK, VLN & CCHT lồng
ghép với các nội dung pháp luật
khác được 26 buổi cho hơn 1.700
lượt người nghe. Qua đó, tạo sự
chuyển biến về nhận thức, nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật
trong Nhân dân về hiểu biết tác
hại khi sử dụng vũ khí trái phép.

iếu tá Đặng Nam Cao, Đồn
trưởng Đồn BPCL cho biết: Đơn
vị quán triệt cán bộ, chiến sĩ tự
giác nghiên cứu, nâng cao nhận
thức, nắm chắc các văn bản pháp
luật mới, vận dụng kịp thời vào
thực tiễn công tác, phục vụ cho
tuyên truyền và xử lý các vụ việc
vi phạm theo đúng pháp luật;
tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức, đoàn thể 2 xã phát huy
vai trò người có uy tín trong
Nhân dân, phối hợp với bộ đội
biên phòng (BĐBP) tuyên
truyền, vận động Nhân dân tự
giác giao nộp vũ khí tự chế. 

Từ đầu năm 2019 đến nay,
Đồn BPCL đã phối hợp với các
lực lượng chức năng trên địa bàn,
tổ chức vận động Nhân dân giao
nộp 40 khẩu súng các loại gồm:
súng kíp, súng hơi, nòng súng kíp
và súng bắn cồn tự chế. Đặc biệt,
đơn vị đã phối hợp với lực lượng
chức năng điều tra, làm rõ 1 đối
tượng tàng trữ, sử dụng trái phép

1 khẩu súng AK và 10 viên đạn. 
Anh Vi Văn Hải, sinh năm

1989,  ở xã Tam Gia cho biết: Qua
nghe tuyên truyền, vận động về
tác hại của việc tàng trữ, sử dụng
vũ khí trái phép để săn bắn động
vật là vi phạm pháp luật, có thể
dẫn tới mất an toàn trong khi sử
dụng, tôi đã tự giác giao nộp
súng bắn cồn tự chế cho Đồn
BPCL và ký cam kết không tái
phạm.

Để người dân tự giác giao
nộp vũ khí tự chế, lực lượng
BĐBP nắm chắc các đối tượng
còn tàng trữ súng tự chế trái
phép, tích cực tuyên truyền, vận
động, giúp người dân hiểu rõ
tàng trữ, sử dụng vũ khí là nguy
hiểm cho bản thân, gia đình và
cộng đồng. Ông Nguyễn Công
Hưng, Chủ tịch UBND xã Bính
Xá cho biết: Với sự vào cuộc
tuyên truyền, vận động tích cực
của cán bộ, chiến sĩ BĐBP,
Nhân dân trên địa bàn xã đã
nghiêm túc chấp hành, tự giác

giao nộp và viết cam kết không
tái vi phạm sử dụng. Từ năm
2019 đến nay, Nhân dân trên
địa bàn xã đã giao nộp cho cơ
quan chức năng trên 30 khẩu
súng các loại.

Nhờ làm tốt công tác phối
hợp tuyên truyền, vận động, số
vũ khí Nhân dân sử dụng trái

phép trên địa bàn đang được cơ
quan chức năng thu hồi triệt để.
Vì vậy, tình hình ANTT trên địa
bàn luôn ổn định, Nhân dân khu
vực biên giới yên tâm lao động,
sản xuất và tích cực tham gia
cùng BĐBP quản lý, bảo vệ
đường biên, mốc giới.

NÔNG ĐÌNH QUANG

Đồn Biên phòng Chi Lăng tích cực 
tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí

Người dân xã Tam Gia, huyện Lộc Bình tự giác giao nộp súng tự chế 
cho Đồn Biên phòng Chi Lăng

THANH HUYỀN

Đồn Biên phòng Chi Lăng (BPCL) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 20 km đường biên giới và phụ
trách địa bàn 2 xã: Bính Xá (huyện Đình Lập) và Tam Gia (huyện Lộc Bình). Thời gian qua, đồn đã
tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí…
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Những ngày gần đây, tại địa
bàn một số xã thuộc huyện
Cao Lộc  xảy ra hiện tượng khai
thác trộm nhựa thông. Nhà
mất ít khoảng 20 kg, nhà mất
nhiều tới 100 kg trong 1 đêm.  

Gần 1 tuần nay, nhiều
người dân tại xã Tân
Liên, huyện Cao Lộc

phải liên tục đi tuần, trông giữ
rừng thông. Anh Nguyễn Văn
Quyết (thôn Nà Hán, xã Tân
Liên) đưa chúng tôi đến rừng
thông hơn 600 cây của gia đình.
Tại đây, nhiều cây thông bị khai
thác nhựa một cách "triệt để". 

Anh Quyết cho biết: Rừng
thông của gia đình tôi đã được 18
năm, hiện nay, gần như 100% số
cây đều đã cho khai thác nhựa.
Tuy nhiên, 1 tuần nay xuất hiện
tình trạng trộm cắp nhựa thông.
Chỉ trong 1 tuần, rừng thông của
gia đình tôi đã bị khai thác trộm
2 lần, mỗi lần khoảng 60 - 80 kg
nhựa. Nếu tính theo giá hiện nay,
gia đình đã thiệt hại trên 5 triệu
đồng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được
biết, riêng tại xã Tân Liên và Gia
Cát, số  gia đình bị mất trộm
nhựa phải lên tới khoảng 10 hộ.
Hộ mất ít khoảng 20 kg, hộ mất
nhiều khoảng 100 kg. Với giá
hiện tại là 35.000 đồng/kg, đây
thật sự là một thiệt hại không
nhỏ với những hộ trồng rừng. 

eo người dân, các đối
tượng khai thác trộm nhựa thông
thường hoạt động vào buổi tối,
có thể hoạt động theo nhóm, bởi
thông thường, 1 người chỉ có thể
khai thác khoảng 30 kg nhựa/tối.
Trong khi đó, có những hộ bị mất
đến trên 100 kg nhựa. Hơn nữa,
để một người có thể vận chuyển
nhựa từ trên rừng xuống chỉ có
thể khuân, vác tối đa khoảng 40

kg. Như vậy có thể thấy, tình
trạng khai thác trộm nhựa thông
được các đối tượng thực hiện
một cách bài bản, có sự chuẩn bị.

Trong những năm qua, việc
trồng rừng, khai thác nhựa thông
là một trong những nguồn thu
nhập chính giúp người dân phát
triển kinh tế. Trung bình mỗi
năm, 1 hộ dân ở các xã có diện
tích rừng tương đối nhiều như:
Tân Liên, Gia Cát, Hải Yến, Xuất
Lễ... có thu nhập hàng chục triệu
đồng từ khai thác nhựa thông. 

Năm nay, đầu mùa thu
hoạch, giá nhựa thông khoảng
25.000 đồng/kg, hiện nay tăng
lên 35.000 đồng/kg (cao gấp đôi
so với năm 2019) và có xu hướng
tiếp tục tăng cao. Với giá trị của
nhựa thông đem lại như vậy có
thể là một trong những nguyên
nhân dẫn đến tình trạng "nhựa
tặc" xuất hiện và hoành hành
trong những ngày gần đây. 

Ông Lộc Văn Long, Chủ tịch
UBND xã Tân Liên cho biết:
Tình trạng này xuất hiện tại
nhiều hộ và chưa được ngăn
chặn kịp thời một phần là do các
hộ dân bị mất trộm nhựa thông
đã không trình báo với chính
quyền xã khi vụ việc xảy ra. Do
đó, UBND xã đề nghị người dân
cần khẩn trương thông báo khi
bị mất trộm nhựa thông để
chính quyền xã và cơ quan liên
quan có biện pháp ngăn chặn kịp

thời. 
eo thông tin từ Công an

huyện Cao Lộc, việc khai thác
trộm nhựa thông đã xảy ra rải
rác, nhỏ lẻ từ những năm trước.
Địa bàn xảy ra thường là các xã
có diện tích trồng thông lớn như:
Tân Liên, Gia Cát, Hải Yến, Xuất
Lễ...

Đại tá Ngô Tiến Dũng,
Trưởng Công an huyện Cao Lộc
cho biết: Mặc dù số vụ mất trộm
nhựa chưa nhiều nhưng nếu
không ngăn chặn kịp thời, triệt
để thì sẽ có diễn biến phức tạp,
gây mất an ninh trật tự khu vực
nông thôn. Để giải quyết nạn
"nhựa tặc" đang hoành hành
như hiện nay, cần có sự phối
hợp đồng bộ giữa các cơ quan
liên quan. Đơn vị đang khẩn
trương triển khai nhiều biện
pháp, tích cực như: đôn đốc các
địa phương tăng cường tuần tra,
kiểm tra rừng. Đơn vị đã chỉ
đạo lực lượng công an xã chủ
động, sâu sát nắm tình hình và
tích cực rà soát các đối tượng
nổi cộm tại địa phương. Tuy
nhiên, để ngăn chặn hiệu quả
thì mỗi người dân cũng cần
nâng cao tinh thần cảnh giác,
trách nhiệm trong việc bảo vệ
tài sản rừng; kịp thời thông báo
với chính quyền, công an xã để
từ đó có phương án đấu tranh,
ngăn chặn nhanh chóng, hiệu
quản

CAO LộC:

"Nhựa tặc" hoành hành

* THÔNG TIN - QUẢNG CÁO * 

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

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

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

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

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

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

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

Yêu cầu khác (nếu có): Yêu
cầu thời gian địa điểm lắp đặt,

chuyển giao thiết bị tại nơi sử
dụng.

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

TRưỞNG CÔNG AN 
HUYỆN CAO LỘC
Đại tá Ngô Tiến Dũng

THôNG BÁO MỜI THầU CHàO HàNG CẠNH TrANH rúT GọN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

baolangson@gmail.com.
Điện thoại: 02053.813.816.

BBT

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

và Xuân Tân Sửu 2021

Năm nay, đầu mùa thu hoạch, giá nhựa thông khoảng 25.000 đồng/kg, hiện
nay tăng lên 35.000 đồng/kg (cao gấp đôi so với năm 2019) và có xu hướng
tiếp tục tăng cao. Giá trị tăng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến
tình trạng "nhựa tặc" xuất hiện và hoành hành trong những ngày gần đây. 

Văn Quan đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
tập thể “Trám đen Văn Quan, Lạng Sơn”

Sáng 28/10/2020, UBND
huyện Văn Quan tổ chức lễ

đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn
hiệu tập thể “Trám đen Văn
Quan, Lạng Sơn”.

Hiện nay, huyện Văn Quan có
trên 80 ha cây trám đen, sản
lượng đạt từ 1.200 đến 1.500
tấn/năm, với giá bán 70.000 đến
80.000 đồng/kg, giá trị thu được
trên 20 tỷ đồng. Mùa thu hoạch
trám đen bắt đầu từ tháng 7 âm
lịch, kéo dài đến khoảng tháng 9
âm lịch, những cây trám đen có
tuổi đời từ 15 đến 20 năm sẽ cho
từ 50 đến 150 kg quả.

Trước năm 2019, cây trám
đen vẫn chưa được đánh giá
đúng hiệu quả và tiềm năng phát
triển, mặc dù là sản phẩm dễ tiêu
thụ trên thị trường nhưng giá cả
lại bấp bênh do chưa được bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ. Cùng đó,

sản phẩm cũng chưa được ứng
dụng các tiến bộ khoa học công
nghệ để nâng cao năng suất, chất
lượng, truy xuất nguồn gốc, sản
xuất còn manh mún, chưa có sự
liên kết giữa người sản xuất và
doanh nghiệp trong tổ chức sản
xuất, chế biến, tiêu thụ các sản
phẩm từ trám đen. 

Vì vậy, từ năm 2019, Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện Văn Quan, Hội Làm
vườn huyện đã phối hợp với
Trung tâm Ứng dụng, phát triển
khoa học - công nghệ và Đo
lường chất lượng sản phẩm xây
dựng nhãn hiệu tập thể cho sản
phẩm trám đen Văn Quan, Lạng
Sơn.

Ngày 3/9/2020, Cục Sở hữu
trí tuệ - Bộ Khoa học và Công
nghệ đã quyết định cấp chứng
nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản
phẩm trám đen Văn Quan, Lạng
Sơn và hình cho sản phẩm quả
trám đen tươi; trám đen đã sơ
chế, chế biến; cây giống trám đen
và dịch vụ mua – bán trám đen.

Nhãn hiệu tập thể trám đen
Văn Quan, Lạng Sơn được bảo
hộ góp phần khẳng định danh
tiếng, uy tín và chất lượng của
sản phẩm này trên thị trường. 

CẨM HÀ

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn
hiệu cho Hội làm vườn
huyện Văn Quan

đang thực hiện với nguồn vốn
WB cam kết hơn 7,3 tỷ USD.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, WB
bổ sung hơn 500 triệu USD để
thực hiện các dự án giao thông,
đô thị, giáo dục…

Từ ngày 1/1 đến cuối tháng
10/2020 các bộ, ngành, địa
phương đã giải ngân khoảng 700
triệu USD, tăng 55% so với cùng
kỳ năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ giải
ngân so với dự toán được giao vẫn
đạt thấp, tỷ lệ bình quân giải ngân
vốn đầu tư công nguồn nước
ngoài năm 2020 mới đạt 28,14%
dự toán.

ảo luận tại hội nghị, các đại
biểu nêu một số khó khăn, vướng
mắc, kiến nghị trung ương, WB
một số giải pháp trong quá trình
thực hiện các dự án. Cụ thể: cho

phép kéo dài thời hạn giải ngân
vốn, đẩy nhanh xác minh kết quả
thực hiện dựa trên kết quả đầu ra
của dự án, rút ngắn thủ tục rút
vốn, đẩy nhanh tiến độ thẩm định
phê duyệt điều chỉnh dự án, nâng
cao vai trò của các ban điều phối
bộ, ngành và địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, đại diện
WB tại Việt Nam nhấn mạnh:
Trong quá trình thực hiện các dự
án do WB tài trợ, các chủ dự án
đồng thời phải thực hiện 2 quy
trình thủ tục của Chính phủ Việt
Nam và của WB, những vướng
mắc phát sinh là không thể tránh
khỏi. Phía WB đang phối hợp với
Việt Nam để tháo gỡ, tuy nhiên
WB khuyến cáo các chủ dự án cần
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và
giải ngân nguồn vốn các chương
trình dự án, nhất là các dự án

trong năm. Trong trường hợp do
yếu tố khách quan dẫn đến giải
ngân không hoàn thành theo hiệp
định đã ký, phía Việt Nam cần có
thông tin chính thức cho WB để
gia hạn giải ngân các khoản vay.  

Kết luận hội nghị, đại diện Bộ
Tài chính đề nghị,  các chủ dự án
tập trung nâng cao trách nhiệm
tổ chức thi công xây dựng, phối
hợp với địa phương đẩy nhanh
giải phóng mặt bằng. Đối với các
chương trình dự án xin gia hạn,
các chủ dự án, địa phương rà soát
lại toàn bộ các dự án báo cáo
trung ương để tổng hợp xin ý
kiến chỉ đạo của Chính phủ. Kho
bạc Nhà nước các địa phương rút
ngắn thời gian giải quyết thủ tục
xuống còn 1 ngày, không để ách
tắc hồ sơ thủ tục giải ngân…

CÔNG QUÂN – KIM HUYÊN 

Tiếp theo trang 1

Hội nghị...
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Hàn Quốc, Nhật Bản nối lại đối
thoại ngoại giao cấp vụ trưởng

Ngày 28/10, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề
châu Á và Ấn Độ Dương thuộc Bộ Ngoại
giao Nhật Bản Takizaki Shigeki đã bắt đầu
chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 3 ngày, từ
28 - 30/10.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một
quan chức ngoại giao trong chính phủ
của tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshi-
hide tới Hàn Quốc.

UNCTAC: Đại dịch Covid-19 có
thể khiến FDI toàn cầu giảm
40% trong năm nay

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp
Covid-19 dự đoán sẽ kéo nguồn vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu
giảm tới 40% trong năm nay, và phải đến
tận năm 2022 mới có thể phục hồi.

Dự đoán FDI sẽ giảm ở mức khiêm tốn
hơn nhiều trong năm 2021 và phục hồi
trong năm 2022. Triển vọng FDI vẫn chưa
chắc chắn, do tùy thuộc vào thời gian đại
dịch kéo dài đến khi nào và hiệu quả từ sự
can thiệp của các chính phủ nhằm giảm
thiểu những tác động đối với kinh tế. 

Mỹ có hơn chín triệu ca Covid-
19, New york tăng cường
phòng, chống dịch trước mùa
lễ hội

Tính đến ngày 28/10, thế giới có
44.234.933 ca mắc và 1.171.271 ca tử
vong do Covid-19. Đáng chú ý, số ca mắc
mới tại châu Âu trong ngày qua (223.192
ca) chiếm gần một nửa ca mắc mới của
toàn thế giới. 

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-
19, với 9.038.030 ca mắc và 232.084 ca tử
vong. Nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch
bệnh trong thời điểm mùa lễ hội đang tới
gần, thành phố New York đang tăng
cường các biện pháp cách ly đối với
khách du lịch tới từ các bang khác.

Gần 200 sân bay ở châu Âu có
nguy cơ vỡ nợ

Cơ quan quản lý các sân bay châu Âu
(ACI Europe) cảnh báo, gần 200 sân bay ở
châu ÂU có thể sẽ bị vỡ nợ trong những
tháng tới, nếu lưu lượng hành khách
không thể phục hồi ngay từ cuối năm
2020. 

Dữ liệu từ ACI cho thấy, tính từ tháng
1/2020 đến nay, tổng lượng hành khách
đã giảm đi so với cùng kỳ năm ngoái là
1,29 tỷ lượt người.

TS  (TỔNG HỢp)

Lãnh đạo các nước gửi
thư, điện thăm hỏi về lũ
lụt miền Trung

Được tin bão lụt đang gây thiệt
hại lớn tại các tỉnh miền Trung Việt
Nam, Thủ tướng Vương quốc Cam-
puchia Samdech Techo Hun Sen đã
gửi thư thăm hỏi tới Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong thư của Thủ tướng Vương
quốc Campuchia Samdech Techo
Hun Sen có đoạn viết: “Tôi rất buồn
khi biết tin nhiều người dân bị thiệt
mạng và mất tích, hoa màu và tài
sản bị hư hại nặng nề ở miền Trung
Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh Thừa
Thiên - Huế và Quảng Trị do lũ lụt và
sạt lở đất gây ra từ các cơn bão Lin-
pha và Nangka vừa qua.

Thay mặt Chính phủ và nhân
dân Campuchia, tôi xin gửi lời thăm
hỏi và chia buồn sâu sắc tới Ngài và
nhân dân Việt Nam, đặc biệt tới các
gia đình có người thân bị thiệt mạng

do đợt thiên tai này. Tôi tin tưởng
rằng, dưới sự chỉ đạo của Ngài, Việt
Nam sẽ sớm khắc phục thiệt hại do
thiên tai gây ra”.

Dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác
quốc tế Campuchia Prak Sokhonn
đã gửi thư thăm hỏi tới Phó Thủ
tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phạm Bình Minh.

* Cùng chia sẻ với Việt Nam về
những thiệt hại nặng nề do bão lụt
gây ra, Tổng thống Mông Cổ Khalt-
maa Battulga đã có điện thăm hỏi
gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Ngoại
giao Mông Cổ Nyamtserengiin
Enkhtaivan gửi điện thăm hỏi tới
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại
giao Phạm Bình Minh.

* Cũng trong dịp này, Bộ trưởng
Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung
Wha đã gửi điện thăm hỏi tới Phó
Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phạm Bình Minh.

“Giấc mơ có thật” dành
cho trên 60 cặp đôi khuyết
tật

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Trung
tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam) phối hợp
với Trung tâm Hỗ trợ phát triển
Phụ nữ Hà Nội tổ chức họp báo
công bố lễ cưới tập thể “Giấc mơ
có thật” dành cho các cặp đôi bị
khuyết tật lần thứ 3 năm 2020.

Theo đó, trong chương trình có
trên 60 cặp đôi khuyết tật, hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được tổ
chức lễ cưới tập thể với đầy đủ
nghi lễ truyền thống, trong sự
chứng kiến, chúc phúc không chỉ
của gia đình, bạn bè mà còn của cả
cộng đồng vào ngày 6/12 tới tại Hà
Nội. 

“Giấc mơ có thật” năm 2020 là
một hoạt động xã hội mang tính
nhân văn sâu sắc và gửi tới xã hội
một thông điệp cùng nhau lan tỏa

tình yêu thương với tinh thần
không để ai bị bỏ lại phía sau.

EU hỗ trợ 1,3 triệu euro
giúp nạn nhân lũ lụt ở Việt
Nam

Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung
cấp một khoản viện trợ trị giá 1,3
triệu euro (tương đương hơn 35,6 tỷ
đồng) để trợ giúp nhân đạo khẩn cấp
cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi
các đợt lũ lụt gây hậu quả nặng nề ở
các tỉnh miền Trung Việt Nam từ đầu
tháng 10/2020.

Khoản viện trợ này tập trung giải
quyết những nhu cầu cấp bách của
những người bị ảnh hưởng ở các tỉnh
Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên
- Huế.

Không khí lạnh ảnh hưởng
đến Bắc Bộ từ chiều 28/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí
tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng
chiều tối và đêm 28/10, bộ phận

không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến
vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng
đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí
lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có
mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung
Bộ từ đêm 28/10 trời chuyển lạnh.

Điều động 3 tàu kiểm ngư tìm
kiếm ngư dân Bình Định mất
tích

Trưa 28/10, Ủy ban quốc gia Ứng
phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn cho biết đã điều động 3 tàu kiểm
ngư thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4
(đóng tại thành phố Cam Ranh, tỉnh
Khánh Hòa) lên đường tìm kiếm 26
ngư dân tỉnh Bình Định bị mất tích
trên biển do chìm hai tàu cá vào ngày
27/10.

Trước đó, 26 ngư dân tỉnh Bình
Định đã mất tích do 2 tàu bị chìm khi
di chuyển tránh bão số 9.

TS (TỔNG HỢp)

Hiện nay bão mới bắt
đầu, sẽ tiếp tục vào
sâu đất liền trong

những giờ tới và lưu lại rất lâu,
nên ảnh hưởng của cơn bão là
rất lớn. “Nếu chúng ta không
quyết liệt ứng phó thì rất nguy
hiểm”, Phó thủ tướng cảnh báo
và đánh giá cao Ban Chỉ đạo
tiền phương cùng các địa
phương đã quyết liệt ứng phó
với bão số 9, tập trung sơ tán
dân, giảm thiểu thiệt hại.

ông tin thiệt hại về
người, Phó ủ tướng cho biết
2 trường hợp tử vong ở Quảng
Ngãi do chằng chống nhà ở,
chặt tỉa cành cây để chống bão.
Ngoài ra, có 26 thuyền viên bị
mất tích do 2 tàu bị chìm.
“Người dân di chuyển chậm
quá, tàu chết máy cộng sóng
lớn nên đã bị chìm”, Phó ủ
tướng nói. Nhận định tình
hình hiện nay rất khẩn cấp,
Phó ủ tướng yêu cầu Ban
Chỉ đạo thường xuyên liên lạc
với các địa phương để nắm
tình hình. Bản thân ông từ
sáng cũng liên tục gọi điện cho
lãnh đạo các địa phương để
cập nhật thông tin và có chỉ
đạo kịp thời.

“Người dân phải chấp hành
nghiêm theo chỉ đạo của chính
quyền. Khi nào chính quyền
cho về mới được về. Tránh
trường hợp người dân tiếc của,
khi thấy bão lặng trở về sửa
nhà rất dễ bị thiệt hại về người
và của”, Phó ủ tướng lưu ý.

ủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc thường xuyên gọi điện
cho Phó ủ tướng Trịnh
Đình Dũng cũng như các
thành viên Ban Chỉ đạo tiền
phương, theo sát và chỉ đạo kịp
thời đối với công tác ứng phó
bão số 9. Ngay khi điều kiện
cho phép, Phó ủ tướng
Trịnh Đình Dũng và đoàn
công tác sẽ tiếp tục di chuyển
vào các tỉnh phía Nam Trung
bộ để chỉ đạo công tác ứng
phó, khắc phục hậu quả của
bão số 9.

Hiện các tỉnh từ Quảng
Nam đến phía bắc tỉnh Bình
Định đang có gió cấp 11-12,
giật cấp 14. Tại các tỉnh: ừa
iên Huế, Phú Yên có gió cấp
8-10, giật cấp 12. Các tỉnh: Kon
Tum, Gia Lai; Quảng Bình,
Quảng Trị, phía bắc tỉnh
Khánh Hòa  có gió từ cấp 6
đến cấp 8, giật cấp 10.

Phó ủ tướng Trịnh Đình
Dũng đã thống nhất với Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng điều 2
tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư
từ Cam Ranh ra cứu hộ tàu cá
BĐ98658 TS đang gặp nạn
trên vùng biển Bình Định. Dự
kiến khoảng 20 giờ tối nay các

tàu cứu hộ sẽ tiếp cận tàu cá
gặp nạn.

Sau khi đi thị sát công tác
phòng, chống bão số 9 tại Đà
Nẵng, Phó ủ tướng Trịnh
Đình Dũng đề nghị Bộ Quốc
phòng điều động tàu hải quân
ra cứu hộ ngư dân gặp nạn
trên biển. Hiện nay, 2 tàu kiểm
ngư khẩn trương tiếp cận vùng
biển tàu BĐ 98658 TS gặp nạn.

Phó ủ tướng đã gọi điện
thoại, nói chuyện trực tiếp với
thuyền trưởng tàu kiểm ngư
đang đi cứu nạn, biểu dương
tinh thần dũng cảm của
thuyền trưởng và thuỷ thủ hai
tàu. Phó ủ tướng yêu cầu lực
lượng kiểm ngư khẩn trương
tiếp cận, cứu hộ các ngư dân
đang gặp nạn trên biển. Trong
đó, phải đảm bảo an toàn tuyệt
đối cho người và phương tiện
cứu hộ.

Phó ủ tướng cũng đề
nghị Bộ Quốc phòng điều
động tàu hải quân công suất
lớn hơn, khả năng chịu bão tốt
hơn để tiếp cận hiện trường.

Trước đó, sáng sớm 28/10,
Phó ủ tướng Trịnh Đình
Dũng họp gấp với các lực
lượng phòng chống bão số 9

khi chỉ còn khoảng 2 giờ đồng
hồ nữa là bão đổ bộ vào đất
liền.

Phó ủ tướng nhấn mạnh
dù bão số 9 đã giảm cấp theo
dự báo nhưng còn rất mạnh,
ảnh hưởng rộng, mưa rất lớn.
Các địa phương phải tận dụng
tối đa thời gian để bảo vệ tính
mạng, tài sản của của người
dân, tiếp tục kiểm tra, rà soát
các tàu thuyền trên biển, đặc
biệt là 42 tàu còn đang ở trong
khu vực nguy hiểm; các khu
vực neo đậu; “cưỡng chế di dời
tất cả những người còn ở trên
tàu thuyền tại khu neo đâu,
trên các lồng bè nuôi trồng
thủy sản”.

Phó ủ tướng yêu cầu
kiểm tra lại một lần nữa tình
hình sơ tán, không để bất kỳ
người dân nào ở lại khu vực
nguy hiểm, nước ngập sâu, gió
giật mạnh. Tất cả những nơi
tránh trú bão, đón người dân
sơ tán phải kiểm tra, gia cố lại
chắc chắn.

Phó ủ tướng đặc biệt yêu
cầu các địa phương sẵn sàng
ứng phó với các sự cố mưa lũ,
sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Theo  CHINHpHU.vN

phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tình hình khẩn cấp,
không quyết liệt ứng phó thì vô cùng nguy hiểm

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra bờ kè tại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng

Trưa 28/10, Phó Thủ
tướng Chính phủ Trịnh
Đình Dũng chủ trì
cuộc họp khẩn của
Ban Chỉ đạo tiền
phương, đặt tại thành
phố Đà Nẵng, trong
lúc bão số 9 đang ở
ngay trên vùng bờ
biển các tỉnh/thành
phố từ Đà Nẵng đến
Phú Yên.


