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Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Cao Lộc
Chiều  5/11/2020, Đoàn công

tác của Thường trực Tỉnh ủy
do đồng chí Hoàng Văn

Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm
trưởng đoàn làm việc với Huyện ủy
Cao Lộc về tình hình triển khai thực
hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các
cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả
thực hiện các nhiệm vụ công tác
năm 2020. 

Năm 2020, Huyện ủy Cao Lộc
đã quán triệt, triển khai thực hiện
nghiêm túc các văn bản của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh về thực hiện
nhiệm vụ năm 2020; thường xuyên
quan tâm công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức
thành công đại hội đảng bộ

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

Ngày 5/11/2020, đồng chí Đoàn ị
Hậu, Phó Chủ tịch ường trực

HĐND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc tại liên khu dân cư Tà Lài -
Háng Mới, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ
và Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo
huyện Văn Lãng và đại diện các ban,
ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND tỉnh dự
ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc tại Văn Lãng

Khai giảng lớp cao cấp
lý luận hệ không 
tập trung

Xem tiếp trang 2

Xem tiếp trang 7

Ngày 5/11/2020, đồng chí Hồ Tiến
iệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND
tỉnh thường kỳ tháng 11/2020. 

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận,
xem xét, cho ý kiến đối với 9 nội dung do
các sở, ngành trình. Trong đó, các đại
biểu tập trung thảo luận dự thảo báo cáo
của UBND tỉnh về tình hình thực hiện
kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự
kiến kế hoạch năm 2021.

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách
Nhà nước năm 2020 được HĐND tỉnh

UBND tỉnh họp thường
kỳ tháng 11/2020

Xem tiếp trang 2

Quyết liệt phòng, chống 
bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Thành lập chốt kiểm dịch ra vào địa bàn xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng

Xem trang 4

Xem trang 5

Ký ức về Quảng trường Đỏ
Mátxcơva

Xem trang 7

Sáng 5/11/2020, tại Trường Chính trị
Hoàng Văn ụ, Học viện Chính trị

Khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Lạng
Sơn tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý
luận chính trị (hệ không tập trung) tỉnh
Lạng Sơn khóa 2020 - 2022. 

Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng
Văn Nghiệm, Phó Bí thư ường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; tiến sỹ
Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện

N gười tốt việc tốt

Xem tiếp trang 7

Làm giàu từ mô hình 
nuôi thỏ
“So với chăn nuôi gia súc, gia cầm
thì nuôi thỏ đem lại hiệu quả kinh
tế cao và không tốn nhiều công
chăm sóc” – đó là chia sẻ của anh
Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1983),
thôn Hữu Vĩnh 2, thị trấn Bắc Sơn,
huyện Bắc Sơn khi nói về mô hình
nuôi thỏ New Zealand của mình. Với
sự chăm chỉ, chịu khó, mạnh dạn
trong đầu tư chăn nuôi, đến nay,
anh đã thành công với mô hình, thu
lãi trên 20 triệu đồng/tháng.
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cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ
huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngay sau đại hội, cấp ủy các cấp
trên địa bàn huyện đã tổ chức
nghiên cứu, quán triệt nghị quyết
đến cán bộ, đảng viên. Tính đến
cuối tháng 10/2020, 80/80 chi,
đảng bộ trực thuộc tổ chức xong
việc quán triệt, học tập, xây dựng
chương trình hành động thực
hiện nghị quyết đại hội đảng
cùng cấp. 

Về thực hiện các nhiệm vụ
công tác, từ đầu năm 2020 đến
nay, mặc dù bị ảnh hưởng của
thiên tai, dịch bệnh nhưng cấp
ủy, chính quyền các cấp trên địa
bàn huyện đã nỗ lực, tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh

hoạt thực hiện “nhiệm vụ kép”
vừa phòng chống dịch hiệu quả,
vừa phát triển kinh tế, bảo đảm
an sinh xã hội. eo dự ước, đến
cuối năm 2020, huyện Cao Lộc
sẽ hoàn thành 19/21 chỉ tiêu
nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra. 

Cụ thể, về lĩnh vực kinh tế,
sản xuất nông lâm nghiệp của
huyện phát triển khá toàn diện.
Công tác xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn tiếp tục được
quan tâm. Dự kiến đến cuối năm
2020 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn
nông thôn mới (Xuất Lễ và Tân
Liên); hoạt động sản xuất công
nghiệp, thương mại dịch vụ trên
địa bàn cơ bản ổn định; tổng thu
ngân sách Nhà nước trên địa bàn
huyện ước cả năm đạt 452,2 tỷ
đồng, đạt 101,63% dự toán tỉnh
giao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
được cấp ủy, chính quyền các cấp

quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm
bảo đúng quy định, đúng chế độ;
quốc phòng – an ninh được giữ
vững, trật tự an toàn xã hội được
đảm bảo.

Phát biểu tại buổi làm việc,
đồng chí Phó Bí thư ường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
ghi nhận những kết quả mà
Đảng bộ, chính quyền và Nhân
dân huyện Cao Lộc đạt được
trong thời gian qua, đồng thời
chỉ ra một số hạn chế như: chất
lượng, hiệu quả triển khai học
tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng
ở một số cấp ủy cơ sở chưa cao;
việc nắm bắt và giải quyết một số
phát sinh từ cơ sở còn hạn chế;
công tác huy động, quản lý
nguồn vốn đầu tư phát triển,
nhất là thu hút xã hội hóa đầu tư
còn thấp…

Về nhiệm vụ trong thời gian

tới, đồng chí Phó Bí thư ường
thực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh chỉ rõ: Huyện ủy Cao Lộc
cần bám sát các mục tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII và Chương trình hành
động của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh để triển khai thực hiện
nhiệm vụ của huyện; tăng cường
quản lý Nhà nước về đất đai, tài
nguyên và môi trường; chú trọng
phòng, chống tham nhũng; tiếp
tục làm tốt công tác quản lý biên
giới, cửa khẩu, đảm bảo an ninh
trật tự; tiếp tục quan tâm công tác
xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị. Trong thời gian
còn lại của năm 2020, huyện cần
tiếp tục thực hiện đồng bộ các
giải pháp để nỗ lực hoàn thành
các chỉ tiêu ở mức cao nhất.  

TRÍ DŨNG

Tập huấn kỹ năng,
nghiệp vụ cho 88 
cán bộ đoàn, hội 

Ngày 5/11/2020, Tỉnh đoàn,
Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh

Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập
huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác
đoàn, hội trường học năm học
2020 – 2021 cho 88 cán bộ đoàn,
hội trường học trên địa bàn tỉnh. 

Tham gia lớp tập huấn, học
viên được hướng dẫn triển khai
xét danh hiệu “Học sinh 3 tốt”,
“Học sinh 3 rèn luyện”; khai thác
và ứng dụng khoa học công nghệ
trong công tác đoàn kết, tập hợp
thanh niên; nắm bắt tư tưởng học
sinh, sinh viên; diễn biến hòa bình
và những tác động đến nhận
thức của học sinh, sinh viên; triển
khai một số nhiệm vụ trọng tâm
trong năm học…

HOÀNG VƯƠNG

Tiếp nhận 5.000
quyển vở ủng hộ học
sinh vùng lũ miền
Trung 

Chiều 5/11/2020, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh

tiếp nhận 5.000 quyển vở, trị giá
40 triệu đồng của Sở Giáo dục và
Đào tạo, Công ty Cổ phần Thiên
Ngân ủng hộ , học sinh miền
Trung chịu ảnh hưởng của bão
lũ vừa qua. 

Được biết, từ ngày
19/10/2020 đến nay, Ủy ban
MTTQ tỉnh đã  tiếp nhận tiền và
hiện vật, trị giá hơn 3,4 tỷ đồng
của các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ
các tỉnh miền Trung. Trong đó,
Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ 1 tỷ
750 triệu đồng, bao gồm 500
triệu đồng: tiền mặt và hiện vật
cho 5 tỉnh miền Trung chịu ảnh
hưởng của bão lũ gồm: Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,
Quảng Nam và Hà Tĩnh. 

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục
tiếp nhận sự ủng hộ và chuyển
số tiền hỗ trợ còn lại cho các tỉnh
miền Trung trong thời gian tới
đảm bảo công khai, minh bạch. 

DƯƠNG DUYÊN 

Trên 400 vũ công tham
gia Liên hoan khiêu vũ
quốc tế các câu lạc bộ
tỉnh Lạng Sơn mở rộng
lần thứ IV 

Tối 4/11/2020, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức Liên

hoan khiêu vũ quốc tế các câu lạc
bộ (CLB) tỉnh Lạng Sơn mở rộng
lần thứ IV năm 2020. 

Tham gia liên hoan có trên
400 vũ công không chuyên đến từ
14 CLB khiêu vũ thuộc địa bàn
thành phố Lạng Sơn và các huyện:
Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình,
Chi Lăng. Các vũ công tranh tài ở
2 nội dung: Latin và Standard. Mỗi
đội trình diễn 1 tiết mục trong 4
phút. Tại liên hoan, các vũ công đã
mang đến 14 tiết mục dự thi đặc
sắc.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ
chức trao 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 5
giải B và 5 giải C cho các tiết mục
tham gia liên hoan.  Giải đặc biệt
thuộc về CLB Nga Chiến, thành
phố Lạng Sơn. 3 giải A thuộc về
các CLB khiêu vũ Thành phố, CLB
khiêu vũ Phương Anh và CLB
khiêu vũ Dancing Queen, thành
phố Lạng Sơn.

TUYẾT MAI

Tiếp theo trang 1

Chính trị khu vực I; lãnh đạo
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường
Chính trị Hoàng Văn ụ và 46
học viên là cán bộ lãnh đạo quản
lý, cán bộ trong diện quy hoạch
của các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn tỉnh.

eo chương trình đào tạo,
học viên sẽ được trang bị những
kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch
sử Đảng Cộng sản Việt Nam,
chính trị học, nhà nước và pháp
luật và kiến thức về khoa học -
xã hội. Qua đó, giúp các học
viên nâng cao trình độ về mọi
mặt, nhất là trình độ lý luận
chính trị, phương pháp tư duy

khoa học, vận dụng lý luận vào
thực tiễn. 

Phát biểu tại lễ khai giảng,
đồng chí Phó Bí thư ường
trực Tỉnh ủy khẳng định vai trò
quan trọng của công tác đào tạo,
bồi dưỡng chính trị, trong đó
nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết
sức cần thiết nhằm xây dựng đội
ngũ cán bộ trong sạch, vững
mạnh, có bản lĩnh chính trị

vững vàng, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ công tác trong thời
gian tới. 

Đồng chí đề nghị: Các học
viên bám sát kế hoạch học tập
toàn khóa để phân bổ thời gian
học tập khoa học, hiệu quả; tăng
cường công tác tự nghiên cứu,
thảo luận, trao đổi, học hỏi kinh
nghiệm quản lý để áp dụng vào
thực tiễn cơ quan, đơn vị mình.

TRÍ DŨNG

Tiếp theo trang 1

Khai giảng...

Thường trực...

giao trên 3,2 nghìn tỷ đồng. 
Mặc dù trong những tháng

đầu năm, tình tình kinh tế - xã
hội trên địa bàn tỉnh gặp nhiều
khó khăn do dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp song với sự chỉ đạo,
điều hành quyết liệt của UBND
tỉnh, công tác giải ngân vốn đầu
tư công trên địa bàn tỉnh đã đạt
những kết quả nhất định.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ
cuối quý II đến quý III/2020,
Lạng Sơn nằm trong tốp 10 đơn
vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất
trong toàn quốc. Tuy nhiên, từ
cuối quý III đến nay, tình hình
giải ngân chững lại, kết quả giải
ngân kế hoạch đầu tư công đến
ngày 31/10/2020 chỉ đạt 1.902 tỷ
đồng, bằng 58% kế hoạch.

Tại cuộc họp, các đại biểu
phân tích, làm rõ nguyên nhân
dẫn đến giải ngân chậm tiến độ.
Đối với nội dung này, đồng chí
Chủ tịch UBND tỉnh phân tích:
Ngoài các nguyên nhân khách
quan, còn các nguyên nhân chủ
quan như: công tác chuẩn bị đầu
tư chậm, thiếu tính chủ động; lập
dự toán, thiết kế còn sai sót, chưa

hợp lý; một số chủ đầu tư chưa
sâu sát, đôn đốc để đẩy nhanh
tiến độ công trình; công tác giải
phóng mặt bằng còn nhiều hạn
chế. Đây là những vấn đề cần
khắc phục triệt để trong tời gian
tới.

Về kế hoạch đầu tư công năm
2021, đồng chí Chủ tịch UBND
tỉnh nhất trí với dự thảo và đề
nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu
các ý kiến tại cuộc họp để hoàn
thiện dự thảo báo cáo. 

Trong khuôn khổ cuộc họp,
các đại biểu thảo luận và thông
qua các dự thảo tờ trình của
UBND tỉnh và nghị quyết của
HĐND tỉnh về các vấn đề: kế
hoạch đầu tư công năm 2021; dự
toán thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn, chi ngân sách địa
phương và phương án phân bổ
ngân sách địa phương năm 2021;
phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng mở mới tuyến đường liên
xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng
vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng;
quy định mức giá dịch vụ kỹ
thuật hỗ trợ điều trị vết thương
bằng máy PlasmaMed phục vụ
chữa bệnh không thuộc phạm vi
thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
trong các cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh của Nhà nước…
Đối với dự thảo tờ trình của

UBND tỉnh và nghị quyết của
HĐND tỉnh quy định về chính
sách hỗ trợ du lịch cộng đồng,
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề
nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu
ý kiến của các đại biểu, nghiên
cứu, điều chỉnh lại một số nội
dung như: đối tượng hỗ trợ, điều
kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ...; khẩn
trương hoàn thiện dự thảo và
trình lãnh đạo UBND tỉnh xem
xét.

Về dự thảo tờ trình của
UBND tỉnh và nghị quyết của

HĐND tỉnh về thông qua đề án
đảm bảo cơ sở vật chất, trang
thiết bị cho trường mầm non,
phổ thông công lập trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, các
đại biểu đều khẳng định tính cần
thiết của đề án này, tuy nhiên,
vướng mắc lớn nhất là chưa rõ
nguồn lực để triển khai thực hiện. 

Qua nghe thảo luận, đồng chí
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ
quan soạn thảo tiếp tục nghiên
cứu thêm và xin ý kiến rút nội
dung này khỏi chương trình tại
kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

VŨ NHƯ PHONG

Tiếp theo trang 1

Chiều 5/11/2020, UBND
thành phố Lạng Sơn tổ chức

hội nghị tổng kết các hoạt động
kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng
thành phố Lạng Sơn (17/10/1950
– 17/10/2020), xây dựng Phố đi
bộ Kỳ Lừa và công tác bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư dự án
đầu tư xây dựng công trình cầu
Kỳ Cùng.

eo báo cáo, các hoạt động
chào mừng kỷ niệm 70 năm giải
phóng thành phố Lạng Sơn và
đón nhận Huân chương Độc lập
hạng Nhất và lễ khai trương Phố
đi bộ Kỳ Lừa đã được tổ chức

theo đúng kế hoạch đề ra. 
Trong đó, các hoạt động chào

mừng kỷ niệm gồm: công tác
thăm hỏi, tặng quà; tổ chức các
hoạt động tại các trường học trên
địa bàn; tổ chức giải bóng đá, cầu
lông các CLB thành phố; các hoạt
động văn hóa thể thao tại các
phường, xã... được tổ chức thành
công, thu hút đông đảo Nhân
dân tham gia. 

Đối với hoạt động kỷ niệm 70
năm ngày giải phóng thành phố
Lạng Sơn; đón nhận Huân
chương Độc lập hạng Nhất và
khai trương Phố đi bộ Kỳ Lừa,

Ban Tổ chức đã xây dựng chương
trình, kịch bản cụ thể, chi tiết;
phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng thành viên phụ trách từng
công việc, đảm bảo lễ kỷ niệm
diễn ra đúng như kịch bản.

Chương trình diễn ra trang
trọng với sự tham dự của trên
500 đại biểu và gần 10.000 lượt
người tham dự. Trong thời gian
diễn ra lễ kỷ niệm và khai trương,
công tác an ninh trật tự, an toàn
giao thông, an toàn vệ sinh thực
phẩm được đảm bảo.  Qua đó đã
góp phần quảng bá hình ảnh,
giới thiệu tiềm năng văn hóa du

lịch của thành phố Lạng Sơn nói
riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói
chung đến với bạn bè trong và
ngoài nước. 

Đối với dự án Cầu Kỳ Cùng,
sau gần 3 năm triển khai, thực
hiện, đến ngày 13/10/2020,
UBND thành phố đã bàn giao
mặt bằng sạch 100% cho chủ đầu
tư để thi công thực hiện dự án,
đảm bảo tiến độ do UBND tỉnh
giao.

Tại hội nghị, 95 tập thể, cá
nhân đã được cấp tỉnh, thành
phố khen thưởng. 

THANH HUYỀN – TUYẾT MAI

Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn

UBND tỉnh...

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại cuộc họp
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Trong giai đoạn 2017 - 2020,
Tân Liên là xã vùng 3, có
điều kiện kinh tế đặc biệt

khó khăn của huyện Cao Lộc. Khi
bắt tay vào xây dựng NTM, Tân
Liên có tới 10 tiêu chí chưa đạt.
Khó khăn lớn nhất của xã là việc
huy động nguồn lực, bởi điều kiện
kinh tế của người dân còn khó
khăn và chưa hiểu hết nội dung, ý
nghĩa của chương trình xây dựng
NTM. Chính vì vậy công tác
tuyên truyền, vận động là một
trong những giải pháp quan trọng
hàng đầu. 

Ông Hoàng Văn Giang,
Trưởng thôn Nà Hán cho biết:
ực hiện chủ trương của xã, tôi
và các đảng viên trong thôn “đi
từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên
truyền. Không chỉ riêng ở Nà Hán

mà công tác tuyên truyền tại các
thôn khác cũng vậy. Qua đó, giúp
người dân nâng cao nhận thức và
tạo sự đồng thuận giữa chính
quyền và Nhân dân trong xã về
xây dựng NTM.

Nhờ được tuyên truyền, đến
nay, người dân 7/7 thôn của xã
đều đồng thuận, tích cực hưởng
ứng chương trình; hiến đất, đóng
góp công sức để làm đường và xây

dựng các công trình nhà văn hóa
xã, thôn; trường học. Điển hình
như tại thôn Tằm Nguyên, người
dân đã đóng góp hơn 70 triệu
đồng để tạo mặt bằng xây dựng
phân trường mầm non. 

Trong năm 2020, người dân xã
Tân Liên đã hiến trên 2.000 m2
đất để xây dựng các công trình
NTM. Cùng với đó, toàn bộ 946
hộ trong xã cùng đóng góp từ

900.000 đồng đến 1,2 triệu
đồng/hộ để xây dựng nhà văn hóa
thôn. Chỉ trong năm 2020, xã đã
xây mới 5 nhà văn hóa thôn, 1
nhà văn hóa xã và tu bổ, nâng cấp
2 nhà văn hóa thôn, đẩy nhanh
tiến độ hoàn thành tiêu chí số 6 về
cơ sở vật chất văn hóa. Ngoài ra,
người dân cùng một số doanh
nghiệp trên địa bàn xã đã chung
sức huy động tiền, vật liệu, đóng
góp hơn 2.000 công lao động xây
dựng 9,55 km đường trục thôn,
góp phần cơ bản hoàn thiện tiêu
chí giao thông.

Cùng với đó, người dân xã Tân
Liên đã chủ động phát triển các
mô hình sản xuất nông - lâm
nghiệp, mở rộng ngành nghề,
dịch vụ kinh doanh để nâng cao
thu nhập. Nhờ vậy, kinh tế của các
hộ đều ổn định, đến nay, thu nhập
bình quân đầu người đạt 36,6
triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo
của xã chỉ còn 9,6%. Ngoài tích
cực phát triển kinh tế, các phong
trào như: “Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa”; “Xã, khu
dân cư, gia đình NTM”... gắn với
xây dựng NTM cũng được Nhân
dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Đến hết tháng 10/2020, xã Tân
Liên đã hoàn thành 12/19 tiêu chí
NTM. Các tiêu chí còn lại gồm:
giao thông, điện, trường học; cơ
sở vật chất văn hóa, thông tin
truyền thông, môi trường và hệ
thống chính trị pháp luật đã hoàn
thành 90%.

Ông Đặng Văn Đàn, Phó Chủ
tịch UBND xã Tân Liên cho biết:
Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục
triển khai các giải pháp để hoàn
thiện  tiêu chí chưa đạt, đồng thời
tập trung hỗ trợ người dân phát
triển sản xuất. Trong đó, đặc biệt
quan tâm, khuyến khích người
dân nhân rộng các mô hình sản
xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Cấp
ủy, chính quyền và Nhân dân xã
Tân Liên phấn đấu hết tháng
11/2020 cơ bản hoàn thành 19/19
tiêu chí NTM.

GIA KHÁNH

TâN LIêN

Nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

Người dân thôn Nà Hán, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc xây dựng cổng thôn 

CẨM HÀ

Năm 2020, xã Tân Liên, huyện
Cao Lộc không nằm trong
danh sách xã điểm nông thôn
mới của tỉnh. Tuy nhiên, với
quyết tâm của cấp ủy, chính
quyền và người dân, xã Tân
Liên phấn đấu trở thành xã
nông thôn mới trong năm
2020.

Xã Vân Thủy có diện tích
đồi rừng tương đối lớn,
trong đó, trên 900 ha

rừng có cây ngũ gia bì, là loại cây
dược liệu tự nhiên, nở hoa vào
tháng 11 và tháng 12 âm lịch
hằng năm. Đây là lợi thế để
người dân trên địa bàn xã phát
triển nghề nuôi ong lấy mật. Tuy
nhiên, những năm trước, các hộ
nuôi ong rải rác, quy mô nhỏ,
năng suất và sản lượng đạt thấp,
hiệu quả kinh tế không cao. Để
phát huy tiềm năng, cuối năm
2017, cấp ủy, chính quyền xã
Vân Thủy đã định hướng, tuyên
truyền vận động các hộ dân
thành lập Hợp tác xã (HTX)
Nuôi ong lấy mật Vân Thủy, với
22 hộ tham gia và 370 đàn ong.
Sau hơn 3 năm thành lập, HTX
đã có trên 800 đàn ong, đem lại
nguồn thu nhập đáng kể và
tương đối ổn định cho các thành
viên.

Ông Hoàng Văn Phách, Bí
thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Vân ủy cho biết: Từ năm
2018, UBND xã phối hợp với
các cơ quan chuyên môn của
huyện triển khai đăng ký tem
truy xuất nguồn gốc cho sản
phẩm. Hiện nay, mật ong Vân
ủy là sản phẩm đã có tem truy
xuất nguồn gốc rõ ràng, được
người tiêu dùng tin tưởng và lựa
chọn. Đến nay, toàn xã có trên
80 hộ nuôi ong, tính cả đàn ong
của HTX, xã đã có gần 1.000
đàn ong, sản lượng mật đạt từ
3.000 – 5.000 lít/năm.

Anh Hoàng Văn Toàn, thành
viên HTX Nuôi ong lấy mật cho
biết: Sau khi có tem nhãn truy
xuất nguồn gốc, giá trị sản phẩm
đã tăng lên. Nếu như trước đó,
sản phẩm có giá 300.000
đồng/lít thì nay đã tăng lên
500.000 đồng/lít. Nhờ đó, thu
nhập từ nuôi ong lấy mật của
các thành viên HTX tăng qua
từng năm, đến nay đạt 50 triệu
đồng/hộ/năm, tăng gần 40 triệu
đồng với năm 2017. 

Để giúp người dân nâng cao
hơn nữa giá trị sản phẩm, từ đầu
năm 2020, Trung tâm Ứng
dụng, Phát triển khoa học công
nghệ và Đo lường, chất lượng
sản phẩm tỉnh đã phối hợp với
các phòng chuyên môn của
huyện Chi Lăng thực hiện xây
dựng nhãn hiệu tập thể cho sản
phẩm mật ong Vân ủy. Trong
đó, các tiêu chí đã hoàn thành
gồm: xác định được sản phẩm
đăng ký nhãn hiệu tập thể mật
ong Vân ủy (mật ong ngũ gia
bì và mật ong tự nhiên); xác
định được tổ chức đứng tên
đăng ký nhãn hiệu tập thể là
HTX Nuôi ong lấy mật Vân
ủy; thiết kế nhãn hiệu tập thể,
nhãn hàng hóa, bao bì sản
phẩm; đăng ký mã số, mã vạch
cho sản phẩm; xây dựng bản đồ
vùng sản xuất sản phẩm mang
nhãn hiệu tập thể.

Bà Nguyễn Minh Hà, Giám
đốc Trung tâm Ứng dụng, Phát
triển khoa học công nghệ và Đo
lường, chất lượng sản phẩm tỉnh

cho biết: Hiện tại, đơn vị đang
đẩy nhanh tiến độ đăng ký nhãn
hiệu tập thể cho mật ong Vân
ủy, phấn đấu hoàn thành các
nội dung, nhiệm vụ theo kế
hoạch đề ra. eo kế hoạch, cuối
năm 2020, trung tâm sẽ hoàn tất
bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập
nộp về Cục Sở hữu trí tuệ theo

quy định.
Với sự vào cuộc tích cực của

chính quyền cơ sở, hỗ trợ của
các cơ quan chuyên môn, giá trị
sản phẩm mật ong của người
dân xã Vân ủy ngày càng
được nâng lên, mở ra hướng
phát triển kinh tế hiệu quả cho
người dân nơi đâyn

Từng bước nâng cao giá trị 
mật ong Vân Thủy

Thành viên HTX Nuôi ong lấy mật xã Vân Thủy giới thiệu sản phẩm mật ong 
do HTX sản xuất

Sản phẩm mật ong của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng từ lâu đã nổi tiếng với chất lượng tốt, được người
tiêu dùng ưa chuộng. Với sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở và các cơ quan chuyên môn, giá trị sản phẩm
từng bước được nâng lên, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân trên địa bàn xã.

THàNH pHố LạNg SơN 
Chi trả hơn 124 tỷ đồng
bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng

Trong tháng 10/2020, thành phố
Lạng Sơn đã tổ chức thực hiện

chi trả hơn 46 tỷ đồng bồi thường,
hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 48
gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự
án trên địa bàn; thu hồi gần 12
nghìn mét vuông đất bàn giao cho
các nhà thầu thi công, đạt 120% kế
hoạch đề ra trong tháng. Lũy kế từ
đầu năm 2020 đến nay, thành phố
Lạng Sơn đã chi trả trên 124 tỷ
đồng bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng; thu hồi gần 80
nghìn mét vuông đất.

Trong 2 tháng cuối năm, cơ
quan chức năng trên địa bàn
thành phố tiếp tục thực hiện chi
trả bồi thường, hỗ trợ để thực hiện
giải phóng mặt bằng các dự án:
khu đô thị mới Mai Pha, bãi đỗ xe
buýt xã Mai Pha; khu đô thị Phú
Lộc III, khu đô thị Nam Hoàng
Đồng I…

TRÍ DŨNG

HữU LũNg:
Bình quân mỗi xã tăng 
1 tiêu chí nông thôn mới
Tính đến đầu tháng 11/2020,

bình quân mỗi xã trên địa bàn
huyện Hữu Lũng đạt 12,74 tiêu chí
nông thôn mới/xã, tăng 1 tiêu
chí/xã so với đầu năm 2020. Đặc
biệt 2 xã điểm: Nhật Tiến và Hòa
Lạc đã cơ bản hoàn thành 19/19
tiêu chí nông thôn mới, đã hoàn
thiện hồ sơ trình thẩm định.

Để có được kết quả đó, bên
cạnh sự đầu tư nguồn lực của nhà
nước và sự chung tay, góp sức của
Nhân dân, năm 2020, huyện Hữu
Lũng đã chủ động khắc phục hạn
chế trong triển khai xây dựng các
công trình hạ tầng nông thôn mới
bằng những giải pháp cụ thể như:
chủ động trong công tác chuẩn bị
đầu tư ngay từ những tháng cuối
năm 2019; thường xuyên kiểm tra,
đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng
tiến độ cam kết.

TÂN AN

Ông Lương Thành Chung, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn huyện Chi Lăng cho biết: Trong những năm qua, sản phẩm mật ong Vân
Thủy được lựa chọn để tham gia nhiều hội chợ, hội nghị trong và ngoài tỉnh,
qua đó giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Việc xây dựng
nhãn hiệu tập thể sẽ tiếp tục góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với
việc xây dựng nhãn hiệu tập thể, trong năm 2020, huyện Chi Lăng đã lựa
chọn sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì là một trong những sản phẩm thực
hiện xây dựng thành sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm). 
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Ổbệnh viêm da nổi cục
được phát hiện vào
ngày 13/10/2020 ở thôn

Đồng La, xã Yên Bình, huyện
Hữu Lũng với 1 con bò bị bệnh.
Đến ngày 3/11/2020, dịch bệnh
đã bùng phát ra 3 xã: Yên Bình,
Quyết Thắng và Hoà Bình của
huyện Hữu Lũng. Tổng số bò
mắc bệnh tăng lên 59 con, trong
đó, 5 con bị chết. 

eo ông Phạm Xuân
Trường, Phó Trưởng Phòng
Dịch tễ, Chi cục Kiểm dịch vùng
II, Cục ú y, bệnh viêm da nổi
cục là bệnh truyền nhiễm do
virus thuộc họ Poxviridae gây ra
trên trâu, bò. Virus này có sức đề
kháng cao như virus gây ra bệnh
dịch tả lợn châu Phi và có thể
tồn tại ngoài môi trường từ 1
đến 3 tháng. Bệnh lây truyền
qua nhiều nguồn như: côn trùng
đốt (muỗi, ruồi, ve); tiếp xúc
giữa gia súc bệnh và gia súc
khỏe mạnh; vận chuyển trâu, bò
mang mầm bệnh; sử dụng
chung máng uống, khu vực cho
ăn, phối giống… 

Ông Nguyễn Nam Hùng,
Chi cục trưởng Chi cục Chăn
nuôi và ú y tỉnh cho biết: Qua
kiểm tra tại các ổ bệnh, chúng
tôi thấy người dân vẫn chưa biết
nhiều về loại bệnh này. Do đó,
các hộ vẫn xả thải thẳng nước
tắm cho trâu, bò ra ngoài môi
trường. Cùng đó, các hộ chăn
nuôi vẫn thả rông trâu, bò và
cho ăn uống chung tại một khu
vực. Sự chủ quan này khiến vi
rút gây bệnh viêm da nổi cục có
nguy cơ lây lan nhanh và phát
tán trên diện rộng hơn. Chính vì
vậy, công tác tuyên truyền trong
thời điểm này đang được đơn vị

tăng cường triển khai.
eo cơ quan chuyên môn,

do thời gian ủ bệnh lâu (khoảng
14 ngày), cùng với đó, thời gian
qua, một số hộ chăn nuôi ngay
trong vùng có dịch bệnh đã bán
trâu, bò sang một số địa bàn
khác trong tỉnh, do vậy, không
loại trừ khả năng dịch bệnh đã
lây sang một số địa bàn khác
ngoài huyện Hữu Lũng. Vì thế,
không chỉ huyện Hữu Lũng mà
các huyện, thành phố, nhất là
những huyện giáp ranh vùng có
dịch như: Chi Lăng, Văn Quan,
Tràng Định (giáp tỉnh Cao Bằng
– nơi cũng đã xuất hiện bệnh
này trên trâu, bò) cần khẩn
trương triển khai các biện pháp
phòng, chống. 

Hiện nay, Chi cục Chăn nuôi
và ú y tỉnh đã cấp phát hơn
1.500 lít thuốc sát trùng cho
huyện Hữu Lũng để phun tiêu
độc khử trùng khu vực chuồng
trại trên địa bàn có dịch xung
quanh vùng dịch và đang tiếp
tục cấp phát thuốc sát trùng cho
các huyện, thành phố để thực
hiện phun tiêu độc khử trung
chuồng trại chăn nuôi. 

Ông Lý Việt Hưng, Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn cho biết: Sở đã
chỉ đạo cán bộ thú y bám sát địa
bàn, chủ động theo dõi, giám sát
để kịp thời phát hiện các trường
hợp trâu, bò mắc bệnh, từ đó kịp
thời  khoanh vùng, khống chế
không để dịch lây lan ra diện

rộng. Các xã trên địa bàn Hữu
Lũng và các địa bàn lân cận
cũng đang tích cực triển khai
các quy định phòng, chống dịch
bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. 

ời điểm này, cơ quan thú y
của tỉnh đang phối hợp với Chi
cục ú y vùng II thực hiện rà
soát và lấy mẫu trên đàn trâu, bò
tại một số địa bàn để gửi Trung
tâm Chẩn đoán ú y Trung
ương xét nghiệm với mục đích
nếu phát hiện có mẫu dương
tính với bệnh viêm da nổi cục
thì kịp thời khoanh vùng.
Ngành nông nghiệp tỉnh cũng
đang phối hợp với Cục ú y
nghiên cứu cách điều trị cho
những con trâu, bò đã mắc
bệnhn

Theo dự báo của Trung tâm Dự
báo Khí tượng Thủy văn Quốc
gia, mùa đông năm nay, không
khí lạnh có khả năng ảnh
hưởng sớm, nền nhiệt độ trung
bình có xu hướng thấp hơn so
với mùa đông năm trước. Để
chủ động đối phó với diễn biến
phức tạp của thời tiết, các cơ
quan chức năng và người dân
đã và đang chủ động triển khai
đồng bộ các giải pháp phòng,
chống đói, rét cho gia súc. 

Ngay từ những ngày đầu
tháng 10/2020, gia đình
ông Lăng Văn Eng, thôn

Nà Ngùa, xã Hồng Thái, huyện
Bình Gia đã chủ động che chắn
chuồng trại và chuẩn bị nguồn
thức ăn để phòng, chống đói, rét
cho đàn bò. Ông Eng cho biết:
Gia đình tôi có 23 con bò. Để

phòng, chống đói, rét cho đàn gia
súc, tôi thường xuyên theo dõi dự
báo về xu hướng thời tiết của
Trung tâm Khí tượng Thủy văn
Quốc gia trong mùa đông năm
nay. Qua đó chủ động trữ rơm rạ
để phòng khi mưa, rét kéo dài.
Tôi cũng đã trồng 4 sào chuối,
hơn 1 mẫu cỏ voi…để đảm bảo
nguồn thức ăn cho đàn bò trong
mùa rét. 

Không chỉ gia đình ông Eng,
hiện nay, các hộ chăn nuôi trên
toàn tỉnh đều đã và đang chuẩn bị
các “phương án” phòng chống
đói, rét cho đàn gia súc. eo đó,
người dân chủ động trồng cỏ voi,
chuẩn bị ngô, chuối, thức ăn tinh
bột và tích trữ rơm rạ…. đảm bảo
cung cấp đủ nguồn dinh dưỡng,
tăng cường sức đề kháng cho vật
nuôi. Tại một số huyện phát triển

chăn nuôi trâu, bò vỗ béo như: Bắc
Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn
Quan… bà con còn trồng cỏ voi
với diện tích lớn.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên
125.000 con gia súc. Trong đó, có
90.000 con trâu, bò; 35.176 con dê,
ngựa… Để phòng chống đói, rét
cho gia súc hiệu quả, ngay từ trung
tuần tháng 10/2020, Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn đã
ban hành văn bản chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn trực thuộc triển
khai thực hiện công tác này. Đồng
thời xây dựng kế hoạch thành lập
các đoàn kiểm tra đến từng thôn,
bản và gia đình trên địa bàn các
huyện, thành phố để tuyên truyền,
hướng dẫn phòng, chống đói, rét
cho đàn vật nuôi. Đồng thời, công
tác tiêm phòng được các cơ quan
chuyên môn đẩy mạnh. Tính đến

nay, toàn tỉnh đã có gần 70.000
lượt con trâu, bò được tiêm phòng
lở mồm long móng, tụ huyết
trùng, tiên mao trùng, tẩy sán lá
gan… Hiện, việc tiêm phòng tiếp
tục được thực hiện. 

Ông Nguyễn Nam Hùng, Chi
cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và
ú Y cho biết: ời điểm này, chi
cục đã phân công cán bộ chuyên
môn tăng cường đến các xã, thị
trấn phối hợp với UBND các xã,
thị trấn chỉ đạo thú y viên, khuyến
nông viên cơ sở kiểm tra, hướng
dẫn người dân phòng chống đói,
rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Đồng
thời, tích cực tuyên truyền, phổ
biến kinh nghiệm cho người chăn
nuôi, cần “ưu tiên” và có chế độ
chăm sóc hợp lý cho những con
trâu, bò già và bê, nghé. Vì đây là
những con vật có sức đề kháng

yếu, dễ bị thiệt hại khi thời tiết
khắc nghiệt xảy ra...

ực tế cho thấy: trong những
năm qua, người chăn nuôi trên
địa bàn tỉnh đã chủ động phòng,
chống đói, rét cho đàn gia súc.
Nếu như vụ đông - xuân năm
2008 - 2009, số gia súc chết do đói,
rét lên đến 25.000 con, thì năm
2019, toàn tỉnh chỉ còn 12 con gia
súc chết do đói, rét. Hiện nay, thời
tiết có những diễn biến bất
thường hơn, trong bối cảnh đã
xuất hiện loại bệnh mới trên gia
súc vì vậy, cơ quan chuyên môn
khuyến cáo người chăn nuôi tiếp
tục chủ động thực hiện tốt các
hướng dẫn để đảm bảo an toàn
cho đàn gia súc trong những đợt
rét đậm, rét hại vào mùa đông
năm nay.

NGUYỄN PHƯƠNG

Quyết liệt phòng, chống 
bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò
Hiện trên địa bàn một số xã của huyện Hữu Lũng đã bùng phát bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Lạng
Sơn là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên phát hiện dịch bệnh này. Theo cơ quan chuyên môn, đây là bệnh mới, lần
đầu tiên xuất hiện và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Chính vì vậy, thời điểm này, công tác phòng,
chống dịch đang được ngành chuyên môn khẩn trương triển khai. 

TRÍ DŨNG

Chủ động phòng, chống đói rét cho gia súc

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hữu Lũng phun khử trung khu vực chuồng trại trên địa bàn xã Yên Bình,
huyện Hữu Lũng

Theo cơ quan thú y, ngoài phun tiêu độc khử trùng, biện pháp phòng, chống bệnh tốt nhất là các hộ chăn nuôi trâu,
bò cần chủ động mua ngay thuốc phun diệt muỗi, ve, ruồi xung quanh khu vực chăn nuôi. Thời điểm này, các hộ tại
vùng có dịch không được chăn thả rông trâu, bò. Đối với các vùng chưa xuất hiện dịch bệnh, bà con cần hạn chế việc
chăn thả rông, chủ động nguồn thức ăn tại chỗ cho trâu, bò. Đặc biệt là không vận chuyển trâu, bò ra, vào vùng có
dịch; thường xuyên rắc vôi bột tại khu vực chuồng trại. 

Văn Quan đưa giống
lúa mới vào sản xuất

Vụ mùa năm 2020, huyện Văn
Quan dùng nguồn ngân sách

hỗ trợ đất trồng lúa mua giống
lúa lai 3 dòng Quốc tế 1, GS 55,
SYN 98 thực hiện mô hình trồng
lúa VT404 nhằm chọn ra giống
lúa đáp ứng nhu cầu của nông
dân trong huyện. Bên cạnh đó,
xây dựng mô hình kỹ thuật, công
nghệ trong canh tác lúa. 

Đánh giá kết quả quá trình
sinh trưởng và phát triển cho
thấy các giống lúa mới có năng
suất cao hơn giống cũ đang canh
tác trên địa bàn huyện từ 70 - 170
kg/sào và phù hợp với điều kiện
thổ nhưỡng, khí hậu của huyện;
thời gian sinh trưởng ngắn hơn
giống đối chứng khoảng 20-40
ngày, khả năng kháng sâu bệnh
tốt hơn, đẻ nhánh khỏe. Đặc biệt,
các giống lúa lai có thể cấy được
cả 2 vụ xuân và vụ mùa.

Ngày 5/11/2020, UBND
huyện Văn Quan tổ chức hội nghị
đánh giá thực hiện dự án triển
khai giống lúa mới và dự kiến
năm 2021, sẽ đưa giống mới
nhân rộng tại 12/17 xã, thị trấn
của huyện. 

KIM LOAN – HOÀNG HảI
Văn Quan

Trong tháng 10/2020, lực lượng
kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã

phát hiện, xử lý 12 vụ vi phạm quy
định trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay,
lực lượng kiểm lâm đã xử lý 168 vụ
vi phạm quy định trong lĩnh vực
lâm nghiệp. Trong đó, đã khởi tố
hình sự 6 vụ; xử lý vi phạm hành
chính 162 vụ. 

Các vụ vi phạm xảy ra chủ yếu
trên địa bàn 4 huyện gồm: Văn
Lãng, Đình Lập, Tràng Định và
Bình Gia. Các hành vi vi phạm chủ
yếu là khai thác, tàng trữ, vận
chuyển lâm sản, động vật hoang
dã trái pháp luật. Lực lượng kiểm
lâm đã tịch thu hơn 121 m3 gỗ, 1
xe máy, 7 cưa xăng, 15 cá thể cày
vòi mốc và 7 cá thể chồn bạc má;
tổng thu nộp ngân sách trên 1,6 tỷ
đồng.

GIA KHÁNH

Xử lý 168 vụ vi phạm
quy định trong lĩnh
vực lâm nghiệp
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Có tinh thần trách nhiệm cao
trong công việc, luôn gần
dân, sát dân, gắn bó mật thiết
với nhân dân, nhạy bén nắm
bắt tình hình, kịp thời giải
quyết các vụ việc về an ninh
trật tự ngay tại cơ sở - Đó là
những phẩm chất nổi bật mà
đồng nghiệp và người dân
đánh giá, ghi nhận về Đại úy
Nguyễn Văn Hạ, Trưởng Công
an xã Trấn Yên, huyện Bắc
Sơn.

Tháng 1 năm 2020, thực hiện
chủ trương bố trí công an
chính quy đảm nhiệm các

chức danh công an xã, Đại úy
Nguyễn Văn Hạ là một trong những
cán bộ, chiến sỹ đầu tiên của Công
an huyện Bắc Sơn tình nguyện viết
đơn xung phong về cơ sở và được
cấp trên tin tưởng, điều động đảm
nhiệm chức danh Trưởng Công an
xã Trấn Yên.

“Nhận nhiệm vụ Trưởng Công
an xã, bản thân tôi xác định đây là
nhiệm vụ hết sức nặng nề, vì vậy, tôi
luôn nỗ lực, hết lòng vì công việc với
mục tiêu đặt ra là giữ vững an ninh
trật tự ở cơ sở, vì bình yên, hạnh
phúc của Nhân dân” - Đại úy Hạ
chia sẻ. 

Ngay sau khi xuống địa bàn,
đồng chí Hạ và các chiến sỹ công an
chính quy đã chủ động nắm chắc

tình hình địa bàn, rà soát, xác định
những vấn đề trọng điểm cần tập
trung giải quyết. Trấn Yên là xã vùng
III, có địa bàn rộng với 17 thôn, bản,
có trên 1.400 hộ với hơn 7.000 nhân
khẩu. Những năm qua, tình hình an
ninh trật tự trên địa bàn xã rất phức
tạp. Các vụ việc về trộm cắp tài sản,
cố ý gây thương tích, tranh chấp đất
đai, mâu thuẫn trong Nhân dân
thường xảy ra. Đặc biệt, tệ nạn ma
túy, cờ bạc diễn biến phức tạp, các
vụ mua bán, vận chuyển, sử dụng
trái phép chất ma túy, tham gia

đánh bạc và tổ chức đánh bạc tăng. 
Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ,

Trưởng Công an xã, đồng chí
Nguyễn Văn Hạ đã chủ động tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa
phương triển khai các biện pháp giữ
gìn an ninh trật tự, ổn định tình
hình. Đồng thời tích cực phối hợp
với các đội nghiệp vụ Công an
huyện Bắc Sơn đẩy mạnh công tác
quản lý cư trú, xử lý vi phạm hành
chính, kiên quyết đấu tranh với các
loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong công việc, đồng chí Hạ

luôn rèn cho mình và cán bộ, chiến
sỹ Công an xã Trấn Yên tác phong
nhanh nhẹn, khẩn trương, cơ động
trong mọi tình huống. Anh luôn có
mặt kịp thời, trực tiếp tham gia giải
quyết các vụ việc về an ninh trật tự,
đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, ma túy;
hòa giải thành công những mâu
thuẫn trong Nhân dân. Từ tháng
1/2020 đến nay, Đại úy Nguyễn Văn
Hạ và Công an xã Trấn Yên đã vận
động Nhân dân giao nộp 3 khẩu
súng kíp; triệt xóa 4 vụ, 6 đối tượng
mua bán trái phép chất ma túy; 1 vụ
trồng cây chứa chất ma túy; xử lý
hành chính 2 vụ, 15 đối tượng đánh
bạc; bắt, vận động đầu thú 2 đối
tượng có hành vi trộm cắp tài sản;
lập hồ sơ đưa 6 đối tượng vào diện
quản lý, giáo dục tại xã; tham gia
hòa giải thành công 8 vụ mâu
thuẫn trong Nhân dân.

Điển hình, hồi 9 giờ 45 phút
ngày 25/6/2020, qua công tác nắm
tình hình phát hiện đối tượng bán lẻ
ma túy cho người nghiện trên địa
bàn xã và các xã lân cận, Đại úy Hạ
đã trực tiếp tham gia, chỉ đạo lực
lượng Công an xã Trấn Yên tổ chức
bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị
Dây (sinh năm 1958, trú tại thôn
Táng Nàng, xã Trấn Yên) khi đang có
hành vi mua bán trái phép chất ma
túy,  qua đó, thu giữ 33 gói nhỏ hê -

rô -in.  
Hồi 15 giờ ngày 8/8/2020, nhận

được tin báo của người dân ở thôn
Lân Cà 1, xã Trấn Yên về việc bị mất
trộm chiếc xe mô tô, đồng chí Hạ
cùng lực lượng Công an xã đã khẩn
trương xác minh, điều tra làm rõ vụ
việc. Qua triển khai các biện pháp
nghiệp vụ, tuyên truyền vận động,
ngay ngày hôm sau, đối tượng Triệu
Phúc Thanh (sinh năm 1988, trú tại
thôn Lân Cà Lân Hoèn, xã Trấn Yên)
đã đến đầu thú và khai nhận hành
vi trộm cắp tài sản. Đại úy Hạ đã
trực tiếp tham gia truy tìm, thu hồi
tang vật mà đối tượng đã đưa đi
tiêu thụ tại xã Đồng Tân, huyện Hữu
Lũng để trả lại cho bị hại.

Ông Phạm Bá Phương, Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trấn Yên
đánh giá: “Đồng chí Nguyễn Văn Hạ
là trưởng công an xã hết lòng vì
công việc, tham mưu hiệu quả trong
công tác đảm bảo ANTT ở địa
phương, nhận được sự tin yêu, tín
nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở
và Nhân dân. Với những thành tích
trong công tác, Đồng chí Hạ đã
được Giám đốc Công an tỉnh, UBND
huyện Bắc Sơn tặng giấy khen vì có
thành tích xuất sắc trong sự nghiệp
bảo đảm ANTT tại cơ sở”.

NGUYỆT MY
Công an tỉnh 

Đại úy Nguyễn Văn Hạ - Trưởng Công an xã Trấn Yên tiếp công dân

Trưởng Công an xã hết lòng với công việc

Hiện nay, trên địa bàn
tỉnh có 1.700 ông lang,
bà mế, lương y với

hàng trăm bài thuốc quý, tạo
nên vốn YHCT dân gian phong
phú, đa dạng và đang phát huy
giá trị trong đời sống. Tuy
nhiên, những bài thuốc này
đang có nguy cơ bị thất truyền

do thiếu lớp người kế cận. Do
đó, nhiệm vụ kế thừa, phát huy
các bài thuốc cổ truyền luôn
được HĐY tỉnh quan tâm, chú
trọng. 

Ông Trần Văn Tuyến, Chủ
tịch HĐY tỉnh cho biết: ực
hiện Chỉ thị số 24-CT/TW
ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư

Trung ương Đảng về phát triển
nền đông y Việt Nam và HĐY
Việt Nam trong tình hình mới,
thời gian qua, để kế thừa, bảo
tồn, phát huy, phát triển các bài
thuốc quí, HĐY tỉnh đã triển
khai nhiều giải pháp. Cụ thể
như: quan tâm xây dựng tổ
chức hội, phát triển hội viên; tổ
chức các chương trình tập
huấn,  hội thảo, hội nghị tâm
đắc... tuyên truyền về các bài
thuốc hay, cây thuốc quý cho
hội viên, tuyên truyền hội viên
gìn giữ, truyền dạy các bài
thuốc; quan tâm phát triển
Trung tâm ừa kế, Ứng dụng
Đông y tỉnh và các phòng chẩn
trị; chỉ đạo HĐY các huyện,
thành phố phối hợp với trạm y
tế triển khai khám chữa bệnh
bằng đông y tại các trạm; quan
tâm trồng cây dược liệu, phát
triển các vườn thuốc nam…
Qua đó, đã đạt được những kết
quả đáng ghi nhận.

Hiện tại, toàn tỉnh có gần
3.000 hội viên sinh hoạt tại 15
hội, chi hội đông y của các
huyện, thành phố, các công ty,
trung tâm, hợp tác xã. Từ đầu

năm 2020 đến nay, hội đã kết
nạp gần 70 hội viên. Mặc dù bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,
hội vẫn tổ chức được 9 lớp tập
huấn với gần 400 hội viên tham
gia. Toàn tỉnh hiện có 24 phòng
chẩn trị, hơn 330 vườn thuốc
nam. Việc phối hợp với trạm y
tế tổ chức khám chữa bệnh
bước đầu có hiệu quả. Nhiều
huyện triển khai tốt như: Văn
Quan, Cao Lộc, Bình Gia, Hữu
Lũng, Tràng Định.

Đặc biệt, để kế thừa,
nghiên cứu, ứng dụng các bài
thuốc đông y, năm 2018, HĐY
tỉnh đã đưa vào hoạt động
Trung tâm Thừa kế, Ứng dụng
Đông y tỉnh, trực thuộc HĐY
tỉnh. Trung tâm gồm: bộ phận
kế thừa, bộ phận chẩn trị
YHCT, bộ phận điều dưỡng và
phục hồi chức năng bằng
YHCT. Với nhiệm vụ sưu tầm,
phối hợp với Liên hiệp Các hội
khoa học kỹ thuật tỉnh nghiên
cứu, thẩm định, đưa các bài
thuốc quý vào ứng dụng tại các
phòng chẩn trị, các cơ sở y tế;
tư vấn cho các ông lang, bà mế
có bài thuốc đã được thẩm

định làm hồ sơ cấp giấy chứng
nhận, chứng chỉ hành nghề.
Đồng thời, tham mưu cho Sở Y
tế cấp giấy chứng nhận, chứng
chỉ cho các lương y. 

Từ khi thành lập đến nay,
trung tâm đã sưu tầm được
hơn 300 bài thuốc, phối hợp
cấp 35 giấy chứng nhận bài
thuốc gia truyền và chứng chỉ
hành nghề cho gần 20 lương y;
đã ứng dụng 10 bài thuốc,
phương pháp chữa bệnh tại
phòng chẩn trị thuộc trung tâm
như: bài thuốc bỏng của lương
y Quang Điện, thành phố Lạng
Sơn; bài thuốc chữa tay - chân
- miệng của lương y Lâm Hải
Thư tại thị trấn Đồng Đăng,
huyện Cao Lộc và bài thuốc
chữa viêm họng, viêm thanh
quản của lương y Nguyễn Đình
Thịnh, thành phố Lạng Sơn… 

Bà Hoàng Thị Vân, xã Mai
Pha, thành phố Lạng Sơn từng
nhiều lần đến điều trị tại Trung
tâm cho biết: Hai năm nay, tôi
bị đau dây thần kinh số 5 và số
7, giật cơ mặt khiến cho vùng
mặt của tôi đau nhói, khó chịu.
Sau vài lần đến trung tâm châm
cứu, bấm huyệt, bệnh tình của
tôi đã thuyên giảm.

Ông Trần Văn Tuyến cho
biết thêm: Thời gian tới, để tiếp
tục bảo tồn và phát huy các bài
thuốc quý, ngoài việc tiếp tục
duy trì các giải pháp đang thực
hiện, chúng tôi sẽ quan tâm
phát triển các bài thuốc đông y
thành các dạng dễ sử dụng và
có hiệu năng cao hơn: như
dạng dung dịch đóng chai, gói
trà, viên nano, viên nén…

Từ tiềm năng, lợi thế của
địa phương về YHCT cùng với
sự nỗ lực của HĐY tỉnh, hy
vọng trong tương lai sẽ ngày
càng có nhiều bài thuốc quí
được bảo tồn, ứng dụng rộng
rãi trong thực tế góp phần nâng
cao công tác chăm sóc sức khỏe
cho Nhân dânn

Bảo tồn, phát huy các bài thuốc 
y học cổ truyền

THU DIỄM
Những năm qua, Hội Đông y (HĐY) tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nhiều biện pháp để kế thừa, bảo tồn, phát
huy những bài thuốc y học cổ truyền (YHCT) của các ông lang, bà mế trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần giữ
gìn, phát triển tinh hoa y học dân tộc và phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Thừa kế, Ứng dụng Đông y tỉnh

Thời gian qua, HĐY các cấp trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực
vào công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Mỗi năm toàn tỉnh, có gần
100.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bằng đông y với gần 200.000
thang thuốc. Riêng Phòng Chẩn trị tại Trung tâm Thừa kế, Ứng dụng Đông
y tỉnh, mỗi năm, thu hút hơn 1.000 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. 
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Giai đoạn 2012 – 2014,
công tác điều tra, đánh
giá hiện trạng của một số

loài dược liệu chính của tỉnh đã
được ngành y tế tỉnh thực hiện tại
6 huyện: Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi
Lăng, Lộc Bình, Đình Lập, Tràng
Định. Từ tháng 12/2017 đến
tháng 12/2019, nhóm nghiên cứu
do Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn
Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế Lạng
Sơn và Phó Giáo sư, Tiến sỹ
Nguyễn Minh Khởi, Viện trưởng
Viện Dược liệu Việt Nam (đồng
chủ nhiệm) đã triển khai đề tài:
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục
vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây
dược liệu và Quy hoạch phát
triển dược liệu đến năm 2025,
định hướng đến năm 2035 trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đây chính
là sơ sở dữ liệu quan trọng để đề
xuất các giải pháp nhằm khai
thác, sử dụng bền vững nguồn tài
nguyên dược liệu, quy hoạch
vùng bảo tồn gen dược liệu.

Tiến sỹ Phạm anh Huyền,
Trưởng Khoa Tài nguyên dược
liệu, Viện Dược liệu Việt Nam,
thành viên nhóm nghiên cứu cho
biết: Trong 2 năm thực hiện đề
tài, nhóm đã  khảo sát tại 48 xã
của 5 huyện, thành phố. Kết quả,
nhóm đã điều tra, bổ sung tiêu
bản 176 loài cây thuốc thuộc 134
chi, 73 họ thực vật. Như vậy, đến
nay, trên phạm vi toàn tỉnh ghi
nhận 933 loài, 564 chi, 186 họ
thuộc 6 ngành thực vật, nấm có
giá trị làm thuốc. Trong số những
loài cây thuốc ghi nhận được có
50 loài cây thuộc diện bảo tồn, 2
loài thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp.
So với những tài liệu trước đây,
đợt điều tra này phát hiện 7 loài
cây thuốc, bổ sung cho hệ thực
vật tỉnh Lạng Sơn. Đáng chú ý 5/7

loài thuộc diện bảo tồn gồm: ba
gạc vân nam, sắn rừng, hoàng
liên ô rô, phòng kỷ lá to, rễ gió. 

Căn cứ kết quả điều tra thu
thập, các loài cây thuốc được
nhóm nghiên cứu sắp xếp thành
danh lục cây thuốc tỉnh Lạng
Sơn; xác định 30 loài, nhóm loài
cây thuốc tiềm năng khai thác,

phát triển; xây dựng bộ tiêu
bản, bộ ảnh màu cây thuốc tỉnh
Lạng Sơn; bản đồ phân bố cây
thuốc tỉnh Lạng Sơn. 

ạc sỹ Bùi ị Mẫn, thư ký
đề tài cho biết: Trong đợt
nghiên cứu lần này, nhóm đề
xuất giải pháp về bảo tồn gen
đối với 50 loài cây nằm trong

diện bảo tồn cấp Quốc gia. Cụ
thể là bảo tồn tại chỗ tại Khu
bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên,
3 khu bảo tồn loài, sinh cảnh tại
huyện Bắc Sơn, Đình Lập và
bảo tồn chuyển chỗ các loài cây
thuốc quý phát triển tự nhiên
vào các vườn thuốc. Cùng đó,
đề xuất các giải pháp tổng thể
về bảo tồn, khai thác và phát
triển cây dược liệu trên địa bàn
tỉnh như: trồng cây thuốc có
tiềm năng; khai thác bền vững
nguồn dược liệu tự nhiên; cơ
chế, chính sách; khoa học công
nghệ; phát triển và đào tạo
nguồn nhân lực; tổ chức sản
xuất, sơ chế, chế biến; liên kết
thị trường và tiêu thụ; huy
động vốn đầu tư; hợp tác trong
nước, quốc tế…

Mỗi năm, nước ta tiêu thụ
khoảng 60.000 tấn dược liệu,
nguồn cung chủ yếu từ nhập
khẩu. Chính vì vậy, xác định
tiềm năng, thế mạnh trong
phát triển dược liệu sẽ giúp các
cấp chính quyền có chính sách
đầu tư phát triển phù hợp, giúp
doanh nghiệp có cơ sở để
nghiên cứu, đầu tư đáp ứng
nhu cầu điều trị bệnh và chăm
sóc sức khỏe của người dân
trong nước. Với những ý nghĩa
to lớn mà đề tài mang lại, tháng
5/2020, đề tài được Hội đồng
khoa học tỉnh đã nghiệm thu
và  đánh giá mức đạtn

NghiêN cứu về cây dược liệu:

Cơ sở để xây dựng vùng bảo tồn gen 
và quy hoạch phát triển dược liệu
Lạng Sơn là địa phương có nhiều loài cây thuốc song cơ sở dữ liệu còn hạn
chế. Do đó, việc nghiên cứu, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về cây dược
liệu trên địa bàn tỉnh được tăng cường sẽ góp phần quan trọng trong công
tác xây dựng chiến lược phát triển cây dược liệu cũng như quy hoạch vùng
phát triển cây dược liệu.

Lan kim tuyến được trồng thử nghiệm tại Trung tâm Ứng dụng Phát triển khoa
học công nghệ và Đo lường chất lượng sản phẩm Lạng Sơn

Các bệnh dễ mắc phải như bệnh
về da (mẩn ngứa, mụn nhọt,
nấm chân tay, nước ăn chân,

ghẻ lở, viêm da, viêm nang lông,...),
các bệnh về đường ruột và đường
tiêu hóa (tiêu chảy, tả, thương
hàn,...), các bệnh về mắt (đau mắt
đỏ, mắt hột), bệnh phụ khoa do tắm
nước bẩn,... Nếu không có biện pháp
xử lý kịp thời, nguy cơ bùng phát
dịch bệnh là rất cao.

Các biện pháp xử lý nước
trong mùa mưa lũ

Trong mùa lũ, trường hợp giếng
bị ngập hoặc không có nước dự trữ
thì phải lấy nước ngập lụt xử lý để sử
dụng sinh hoạt theo 2 bước sau:

Bước 1: Làm trong nước
Có nhiều cách làm trong nước,

đơn giản nhất là dùng phèn chua
hoặc lọc bằng vải sạch:

Phèn chua: Dùng phèn chua với
liều lượng 1g, (một miếng bằng
khoảng nửa đốt ngón tay) cho 20 lít
nước. Múc 1 gáo nước, hòa lượng
phèn tương đương thể tích nước cần
làm trong cho tan hết, cho vào dụng
cụ chứa nước và khuấy đều, chờ
khoảng 30 phút cho cặn lắng hết
xuống đáy rồi gạn lấy nước trong.

Vải sạch: Có thể dùng vải sạch để

lọc nước, giữ lại các cặn bẩn, làm vài
lần cho đến khi được nước trong.
Chú ý chọn vải lọc bằng cotton để
lọc nước đi qua được, cần thay vải
khi thấy cặn trên vải lọc nhiều. Trong
trường hợp phải sử dụng nguồn
nước bề mặt quá đục hoặc nhiều
phù sa, cần lọc bỏ bớt phù sa bằng
các lớp vải màn trước khi làm trong
nước.

Bước 2: Khử trùng nước
Sau khi nước đã được làm trong,

cần tiến hành khử trùng nước.
Đối với hộ gia đình: Thường khử

trùng nước bằng Cloramin B, được
đóng gói dưới dạng viên với nhiều
hàm lượng khác nhau. Hiện nay phổ
biến nhất là viên Cloramin B 0,25g
rất tiện lợi cho khử trùng các thể tích
nước nhỏ như chum, vại, lu, xô, chậu
hoặc bể chứa nước nhỏ. Một viên
Cloramin B 0,25g có thể khử trùng
được 25 lít nước.

Đối với nguồn nước cấp cho tập
thể hoặc nhiều hộ gia đình sử dụng:
Khử trùng bằng hóa chất bột

(thường là Cloramin B loại 27% clo
hoạt tính) và phải do cán bộ y tế chỉ
đạo, hướng dẫn thực hiện.

Xử lý nguồn nước sau mùa
mưa lũ

Trong khi bão lụt, nước có thể
ngập tràn, cuốn trôi theo mọi thứ
gây ô nhiễm có trên mặt đất như:
Chất thải từ cống rãnh, nhà tiêu, xác
súc vật, chuồng gia súc, gia cầm,
hóa chất, cây cối... làm nước và môi
trường bị ô nhiễm. Vì vậy, ngay khi
nước rút, cần thực hiện các biện
pháp xử lý nước và môi trường để
tránh ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức
khỏe, thực hiện nguyên tắc “nước
rút đến đâu làm vệ sinh đến đó”.

Đối với giếng đào:
Tiến hành theo 3 bước:
Bước 1 - Thau rửa giếng: Làm vệ

sinh thành và nền giếng, khơi
thông tất cả các vũng nước xung
quanh khu vực giếng. Tháo bỏ nắp
và ni-lon bịt miệng giếng. Trước khi
làm trong và khử trùng nước phải
tiến hành thau vét giếng, lấy hết

bùn, rửa thành giếng.
Bước 2 - Làm trong nước: Dùng

phèn chua (loại thường dùng là
phèn nhôm) với liều lượng 50g/m3
nước, nếu độ đục nhiều thì tăng
lượng phèn chua nhưng tối đa
100g/m3.

Tán nhỏ, hòa tan hết phèn chua
vào một gầu nước. Tưới đều lên
giếng nước, thả gầu múc nước chìm
sâu xuống giếng rồi kéo gầu mạnh
lên khoảng 10 lần, đợi 30 phút đến
1 giờ cho cặn lắng xuống, sau đó
tiến hành khử trùng.

Bước 3 - Khử trùng nước giếng:
Ước lượng nước trong giếng
khoảng bao nhiêu m3, cứ 1m3 hòa
tan 10-20g Cloramin B tương
đương 1-2 thìa canh (tùy thuộc vào
độ đục của nước). Múc một gầu
nước, hòa lượng hóa chất nói trên
vào nước, phải khuấy đều cho tan
hết hóa chất. Thả mạnh gầu xuống
giếng, kéo gầu lên xuống khoảng
10 lần. Sau 30 phút múc nước lên
ngửi có mùi Clo là dùng được. Nếu

không ngửi thấy mùi Clo trong
nước thì cho thêm khoảng 1/3 thìa
canh bột Cloramin B khuấy đều rồi
cho vào giếng đến khi nào nước có
mùi Clo mới đảm bảo. Dùng nước
giếng này tưới lên thành giếng để
khử trùng. Sau 30 phút mới sử dụng
nước.

Lưu ý: Không tiến hành khử
trùng đồng thời với đánh phèn. Sau
khi khử trùng nếu ngửi có mùi Clo
thì việc khử trùng mới có tác dụng.
Nước sau khi đã làm trong, khử
trùng vẫn phải đun sôi mới uống
được. Nếu lỡ cho quá nhiều Clo-
ramin B thì đợi đến khi nào bay hết
mùi Clo mới sử dụng.

Đối với giếng khoan: 
Tháo dây cao su và ni-lon bịt

miệng giếng khoan. Cọ rửa vòi, cần
và nền giếng khoan. Khơi thông
cống rãnh quanh giếng. Bơm hết
nước đục, sau đó bơm liên tiếp 15
phút nữa bỏ nước đi sau đó mới sử
dụng.

Đối với nước sông, ao, hồ: Các
địa phương chưa có nước máy thì
dùng nước sông, ao, hồ và cần được
làm trong, khử trùng trước khi sử
dụng (cách tiến hành tương tự
trong mùa lũ).

Vì sức khỏe của chính mình và
thành viên trong gia đình, hãy xử lý
nước đúng cách, tập thói quen thực
hiện hành vi vệ sinh để bảo vệ gia
đình, xã hội và nâng cao chất lượng
cuộc sống.

Theo sUcKHOeDOIsONG.VN

Cách xử lý nước sinh hoạt trong 
và sau mưa lũ để phòng bệnh
Trong mùa mưa lũ, hệ thống cấp và thoát nước, công trình vệ sinh bị phá hủy khiến tình trạng thiếu
nước sạch sinh hoạt càng trở nên nghiêm trọng. Nguồn nước nhiễm bẩn khiến vi khuẩn, virus và ký
sinh trùng có điều kiện sinh sôi, phát triển, dẫn đến lan truyền nhiều dịch bệnh nguy hiểm.

THỤC QUYÊN

So với các địa phương trong cả nước, Lạng Sơn có số loài cây dược liệu
đứng thứ ba, chỉ sau Hà Giang và Nghệ An. Thấy được tiềm năng từ cây
dược liệu, thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã
phát triển một số cây dược liệu như: hồi, quế, thạch đen với số lượng lớn.
Cùng đó, một số cây như: ba kích, hà thủ ô đỏ, sa nhân, bảy lá một hoa,
gừng, nghệ… cũng được phát triển mạnh trong những năm gần đây. 

LộC BìNH: 

51 cán bộ được cập
nhật kiến thức lĩnh
vực tài nguyên và
môi trường

Trong 2 ngày 5 và
6/11/2020, Sở Tài nguyên

và Môi trường, Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện
Lộc Bình tổ chức lớp bồi
dưỡng cập nhật kiến thức
lĩnh vực khoáng sản, tài
nguyên nước, đất đai và đo
đạc bản đồ cho 51 cán bộ,
công chức Phòng Tài nguyên
và Môi trường huyện, Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai huyện; lãnh đạo UBND
và công chức địa chính 21 xã,
thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, học
viên được truyền đạt những
nội dung cơ bản về công tác
thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi
phạm hành chính đối với lĩnh
vực  đất đai; lĩnh vực quản lý
tài nguyên nước và khoáng
sản; lĩnh vực đất đai, lĩnh vực
đo đạc bản đồ; hướng dẫn
việc khai thác, sử dụng dịch
vụ công trực tuyến mức độ
3,4 thuộc phạm vi giải quyết
của ngành tài nguyên và môi
trường trên cổng dịch vụ
công quốc gia và hệ thống
thông tin một cửa điện tử của
tỉnh; hướng dẫn sử dụng hệ
thống thông tin đất đai.

Lớp bồi dưỡng nhằm
nâng cao năng lực cho cán
bộ, công chức Phòng Tài
nguyên và môi trường, chi
nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai; lãnh đạo và công
chức địa chính chính các xã,
thị trấn trên địa bàn huyện
Lộc Bình, để thực hiện tốt
chuyên môn, nhiệm vụ được
giao

TRẦN LƯƠNG
Lộc Bình
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Dẫn chúng tôi đi thăm khu
chuồng trại nuôi thỏ rộng
hơn 300 m2, anh Hiệu chia

sẻ: “Trước đây, tôi làm nghề cơ khí.
Cơ duyên đến với nghề nuôi thỏ
cũng rất tình cờ, cuối năm 2017, tôi
nuôi thử nghiệm 13 con thỏ để phục
vụ  nhu cầu của gia đình. Trong quá
trình nuôi, nhận thấy việc nuôi thỏ
khá đơn giản, có nhiều ưu điểm về
khả năng sinh trưởng, ít dịch bệnh,
thịt thơm ngon nên tôi quyết định
tìm hiểu để thực hiện mô hình chăn
nuôi, với mong muốn làm giàu trên
mảnh đất quê hương”.

Từ suy nghĩ đó, năm 2018, anh
Hiệu lặn lội tới các trang trại nuôi
thỏ ở các tỉnh, như: Thái Nguyên,
Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương,
Thái Bình… để học hỏi thêm kinh
nghiệm, kỹ thuật và mua giống. Đến
cuối năm 2018, anh mạnh dạn vay
300 triệu đồng từ Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện Bắc Sơn để xây dựng chuồng
trại với diện tích trên 300 m2 và mua
100 con thỏ nái. Chuồng trại của
anh được lắp đặt hệ thống làm mát,
quạt thông gió, đảm bảo nhiệt độ
phù hợp để thỏ phát triển. Nhờ
được chăm sóc đúng quy trình, đàn

thỏ phát triển nhanh, nuôi được 3
tháng bắt đầu sinh sản, thời điểm
đó, trong chuồng gia đình anh Hiệu
luôn duy trì trên 1.000 con thỏ
thương phẩm.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế, từ
năm 2019 đến nay, anh Hiệu nhân
giống thỏ nái lên gần 250 con và
duy trì số lượng thỏ trong chuồng
trên 3.000 con. Anh Hiệu cho biết:
Mỗi năm thỏ đẻ từ 8 đến 9 lứa, mỗi
con thỏ cái có thể đẻ từ 5 đến 10
con/lứa, sau 95  đến 100 ngày chăm
sóc, thỏ đạt trọng lượng từ 2,3
kg/con trở lên là có thể xuất bán.

Hiện nay, tôi chủ yếu bán cho đầu
mối thu mua tại thành phố Hà Nội
và tỉnh Thái Bình, giá bán trung bình
khoảng 70 nghìn đồng/kg. Ngoài ra,
tôi còn thu gom của một số hộ nuôi
thỏ khác trên địa bàn huyện để cung
cấp ra thị trường, bình quân mỗi
tháng, tôi xuất bán trên 4 tấn thỏ
thương phẩm, trừ chi phí, mỗi tháng
đạt lợi nhuận từ 20 triệu đồng trở
lên.

Chia sẻ về cách chăn nuôi thỏ,
anh Hiệu cho biết thêm: Nuôi thỏ
không khó, nhưng chuồng trại cần
thoáng mát, sạch sẽ. Thức ăn chủ

yếu là cám công nghiệp và bổ sung
thêm rau, cỏ… Đặc biệt, đối với nuôi
thỏ, quan trọng nhất là khâu phối
giống, bởi nếu không chọn đúng thời
kỳ thì thỏ không mang thai được, vì
vậy cần ghi chép lại quá trình sinh đẻ
của chúng đầy đủ để tiến hành phối
giống. Thời gian tới, tôi dự kiến mở
rộng thêm 200 m2 chuồng trại để
nuôi thêm 3.000 con thỏ.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch Hội
Nông dân thị trấn Bắc Sơn cho biết:
Anh Nguyễn Văn Hiệu là hội viên tiêu
biểu, bởi sự năng động, dám nghĩ,
dám làm và đã thành công với mô
hình nuôi thỏ đem lại hiệu quả kinh
tế cao. Tiếng lành đồn xa, nhiều
người dân ở trong và ngoài huyện đã
đến tham quan, học tập kinh nghiệm
nuôi thỏ và được anh nhiệt tình chia
sẻ.  Với đầu ra ổn định, thời gian tới,
chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động
các hội viên, nông dân học tập cách
làm của anh để đẩy mạnh phát triển
kinh tế, từng bước làm giàu.

Với những nỗ lực của bản thân,
tháng 7/2020, anh Hiệu là 1 trong 15
nông dân tiêu biểu của tỉnh được
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen
vì có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua yêu nước giai
đoạn 2016 - 2020.

HIỂU LAM 

Anh Nguyễn Văn Hiệu kiểm tra sức khỏe của  thỏ 

ôn Tà Lài có 162 hộ dân,
thôn Háng Mới có 108 hộ dân.
Những năm qua, người dân hai
thôn đã phát huy tinh thần đoàn
kết, giúp nhau phát triển kinh tế,
trong đó phát triển cây ăn quả
mũi nhọn hồng Vành khuyên.
Qua đó, tình hình kinh tế các hộ
gia đình trong hai thôn ổn định,
từng bước phát triển. Trên địa bàn
hai thôn không còn nhà tạm, nhà
dột nát, nhân dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa lành
mạnh, giữ gìn phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc.

ực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ hội,
nếp sống văn minh đô thị, trên địa
bàn hai thôn không có người
hành nghề mê tín dị đoan, không
phát sinh thêm người mắc tệ nạn
xã hội, không có người sinh con
thứ ba. Kết quả, năm 2020, hai
thôn có 220 hộ gia đình đạt gia
đình văn hóa, 57 hộ đạt danh hiệu
gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 2
khu dân cư được đề nghị công
nhận đạt khu dân cư văn hóa...

Tại ngày hội, các đại biểu cùng

ôn lại truyền thống 90 năm ngày
thành lập Mặt trận Dân tộc thống
nhất (18/11/1930 – 18/11/2020);
nghe báo cáo kết quả công tác mặt
trận, cuộc vận động xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh
năm 2020.

Phát biểu tại ngày hội, đồng
chí Phó Chủ tịch ường trực
HĐND tỉnh chúc mừng những
kết quả Nhân dân liên khu dân cư
Tà Lài - Háng Mới đạt được trong
thời gian qua.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo
huyện Văn Lãng tiếp tục quan
tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho
Nhân dân xã Tân Mỹ, đặc biệt là
người dân hai khu dân cư đẩy
mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, mở rộng ngành, nghề
phù hợp, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí mong muốn trong
thời gian tới, Nhân dân liên khu
dân cư Tà Lài - Háng Mới tiếp tục
phát huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước; đoàn kết giúp nhau phát
triển kinh tế.

THANH HUYỀN

Ký ức về Quảng trường Đỏ
Mátxcơva

Quảng trường Đỏ là
trung tâm thoáng đãng
rộng, là nơi mít tinh,

diễu binh, biểu dương lực lượng
trong những ngày kỷ niệm lớn
được gắn liền với hệ thống các
công trình kiến trúc nguy nga
mang ý nghĩa chính trị, văn hóa
xã hội sâu sắc. Trong đó có Lăng
Lê-nin, bức tường đỏ kéo dài
sau lăng của Người được gắn
các hộp tro (thi hài đã hỏa táng)
của các thế hệ lãnh đạo cao cấp
của Đảng, Nhà nước Liên Xô
(cũ) – nay là Liên bang Nga;
Tháp Krem-lanh cao vời vợi, từ
nơi này, Lê-nin lãnh tụ vĩ đại
của Nhân dân Liên Xô, người
thầy của cách mạng thế giới đã
từng phát đi những lời hiệu
triệu giai cấp công nhân và
Nhân dân đấu tranh vệ quốc,
bảo vệ đất nước Liên Xô – dưới
sự lãnh đạo của Đảng Bôn-xê-
vích – Đảng Cộng sản Liên Xô;
cung Đại hội Điện Krem-lanh,
nơi làm việc của Trung ương
Đảng Cộng sản Liên Xô và cơ
quan cấp cao, một hội trường
lớn có sức chứa hàng ngàn
người. 

Cung điện Krem-lanh được
xây dựng vào giữa thế kỷ thứ
XX trong lúc cuộc cách mạng
khoa học kỹ thuật trên thế giới
đang tiến như vũ bão, nhiều

mặt đạt tới đỉnh cao. Còn đọng
lại trong tôi ký ức những kỷ
niệm với nơi này: niềm vinh dự
lớn được ngồi trên khán đài B
Quảng trường Đỏ dự lễ mít tinh
kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động
1/5/1983 và lễ kỷ niệm 113 năm
ngày sinh của Lê-nin, xem hòa
nhạc và vũ ba - lê. Phía chân
dốc đường lên Quảng trường
Đỏ là cụm tượng đài “chiến sĩ
vô danh”, khi đứng trang
nghiêm trước nơi đây, lòng xao
xuyến, bồi hồi tưởng nhớ tới
hàng vạn chiến sĩ Hồng quân đã
anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Phía trước Quảng trường Đỏ
còn có hệ thống tháp I-van rực
rỡ ánh vàng, sau điện Krem-
lanh có sông Mátxcơva hiền hòa
soi bóng cây cầu tấp nập người
và xe cộ nối đuôi nhau trên đại
lộ Ky-tu-đốp.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ
103 năm Cách mạng áng
Mười Nga thành công
(7/11/1917 – 7/11/2020), chúng
ta hướng về Quảng trường Đỏ,
hướng về Tổ quốc của Lê – nin
vĩ đại, chúc mừng thành phố
Mátxcơva cổ kính tròn 102 tuổi
(được chọn làm thủ đô năm
1918). Chúng ta chúc Liên bang
Nga luôn giành được thành tựu
quan trọng trong tiến trình cải
tổ bộ máy Nhà nước, cải cách

kinh tế với những định hướng
xã hội lành mạnh làm cho các
mặt: chính trị, kinh tế, xã hội
ngày càng ổn định. Chúng ta tin
tưởng tình đoàn kết, hữu nghị,
hợp tác truyền thống giữa hai
nước Việt Nam – Liên bang Nga
luôn được giữ vững và phát
triển toàn diện, mãi mãi xanh
tươi, đời đời bền vững. 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,
nhiều năm qua không ít cán bộ,
học sinh, sinh viên và người lao
động đã vinh dự được nghiên
cứu, học tập và làm việc tại Liên
Xô (cũ) và Liên bang Nga (ngày
nay), ai cũng thấm thía tình
cảm sâu sắc của bạn bè và Nhân
dân Liên Xô đối với sự hợp tác,
giúp đỡ Nhân dân Việt Nam
trong sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc dành độc lập, tự
do cho Tổ quốc; trong đó có
một số chuyên gia kề vai sát
cánh cùng Đảng bộ và Nhân
dân các dân tộc Lạng Sơn trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
quê hương, đất nước. Những ký
ức tình sâu, nghĩa nặng thường
xuyên nhắc nhở chúng ta quý
trọng quan hệ truyền thống tốt
đẹp giữa hai nước, ra sức học
tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư tưởng và kim chỉ nam
cho mọi hành động cách mạngn

Tiếp theo trang 1

Tiếp theo trang 1

ĐINH ÍCH ToÀN

Đã hơn 30 năm xa cách Quảng trường Đỏ ở trung tâm thủ đô Mátxcơva,
nhưng trong tâm trí chúng tôi vẫn nhớ những kỷ niệm với hàng loạt hệ
thống công trình lịch sử văn hóa tầm cỡ thế giới này. Vẫn như còn vọng bên
tai  tiếng chuông điện Krem-lanh ngân vang, đĩnh đạc, trên bầu trời
Mátxcơva như những ngày ấy – tháng 5/1983.

Làm giàu... * THÔNG TIN - QUẢNG CÁO *   

Bên mời thầu (Chủ đầu
tư): Đoàn 338/Quân khu 1

Gói thầu: Mua sắm hàng
hóa trang thiết bị bệnh xá
Quân dân y cho đơn vị Đoàn
338/Quân khu 1

ông tin gói thầu: 01 xe
cứu thương Hyundai Starex
H-1 máy xăng.

Bảo hành: ời gian bảo
hành 24 tháng hoặc theo nhà
sản xuất (kể từ ngày nghiệm
thu bàn giao sử dụng).

Nộp báo giá: Các nhà thầu
nộp báo giá về địa chỉ: Đoàn
338/Quân khu 1, xã Tú Đoạn,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn trước 9 giờ ngày
11/11/2020.

ĐOÀN TRƯỞNG
Đại tá Hoàng Trung Kiên

THÔNg BÁO MỜI
THẦU CạNH TRANH

RÚT gỌN

Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng nghiệp
vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên 

Ngày 5/11/2020, Ban Tuyên
giáo Trung ương tổ chức hội

nghị trực tuyến tập huấn các
chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ,
cập nhật kiến thức tại 194 điểm
cầu cho hơn 10.000 cán bộ, đảng
viên trên cả nước. Đồng chí Bùi
Trường Giang, Phó Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội
nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự
hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ; các báo cáo viên cấp
tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên ban
tuyên giáo các huyện, thành phố,
các đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ
tỉnh.

Trong 1 ngày, đại biểu được
truyền đạt 3 chuyên đề: những nội
dung cơ bản, điểm mới trong tài

liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác
tuyên giáo ở cơ sở; những nội
dung cơ bản, điểm mới trong tài
liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên
truyền miệng; những điểm mới
trong tài liệu tham khảo bồi
dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán
bộ, đảng viên ở cơ sở. 

Các báo cáo viên đã tập trung
nêu những nội dung cụ thể như:
kết cấu chương trình giảng dạy; bối
cảnh quốc tế và trong nước mới tác
động đến công tác tuyên giáo; các
hình thức tuyên truyền cổ động
mới; kỹ năng chuẩn bị bài, tổ chức
buổi tuyên truyền miệng; kỹ năng
kết hợp ngôn ngữ và phương tiện
trực quan để bài thuyết trình ấn
tượng, hấp dẫn người nghe…

PHƯƠNG DUNG

Thường trực...



8 TRONG NƯỚC - THẾ GIỚIThứ Sáu, ngày 6/11/2020

Tổng Biên tập: HOÀNG ĐÌNH HÔM, Phó Tổng Biên tập: HOÀNG XUÂN THÁI, TRẦN TRỊNH DIỆU HẰNG;  * Giấy phép xuất bản số 262/GP-BTTTT  Ngày 26-6-2015
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.  * Chế bản tại Báo Lạng Sơn  *In tại Công ty Cổ phần In Lạng Sơn  * Báo Lạng Sơn phát hành 5 kỳ/tuần, khuôn khổ 28x42cm; 8 trang, Giá: 2.500 đồng

Liên hợp quốc: Việt Nam cần ít nhất
40 triệu USD hỗ trợ người dân thiệt
hại do lũ lụt

Theo Điều phối viên Thường trú Liên hợp
quốc tại Việt Nam, ước tính đã có khoảng 1,5
triệu người bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại miền
Trung Việt Nam trong tháng qua. Điều phối viên
Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và các tổ
chức liên quan đã đưa ra Kế hoạch Ứng phó với lũ
lụt ở Việt Nam năm 2020, nhằm tìm kiếm huy
động 40 triệu USD để hỗ trợ 177.000 người dân
thuộc nhóm những người dễ bị tổn thương và
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt ở các tỉnh
miền Trung Việt Nam. 

Các nhà khí hậu học thế giới nghiên
cứu về bão lũ nghiêm trọng ở Việt
Nam

Theo Hội chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ
thế giới (IFRC), các nhà khoa học thuộc nhóm
Phân tích Thời tiết Thế giới đã nhất trí tiến hành
một nghiên cứu chi tiết về lượng mưa cực đoan ở
Việt Nam, vốn phần lớn là kết quả của các cơn
bão nhiệt đới. Các báo cáo cho thấy đợt mưa cực
đoan xảy ra tại Việt Nam hiện làm gián đoạn cuộc
sống của khoảng 1,5 triệu người.

Trong tuần này, công tác nghiên cứu bắt đầu.
Dự kiến, trong khoảng một tháng tới, các nhà
khoa học sẽ đưa ra kết luận về mức độ ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu gây ra đối với hiện
tượng thời tiết cực đoan mới nhất đang diễn ra ở
Việt Nam.

Liên hợp quốc thông qua dự thảo
Nghị quyết xóa bỏ vũ khí hạt nhân
của Nhật Bản

Ủy ban Giải giáp Vũ khí của Liên hợp quốc đã
thông qua dự thảo nghị quyết của Nhật Bản kêu
gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân. 

Đây là lần thứ 27 liên tiếp, đề xuất như vậy
của Nhật Bản được thông qua. Lần này có 139
phiếu thuận, trong đó có cả Mỹ và Anh (2 nước sở
hữu vũ khí hạt nhân). 5 nước phản đối và 33 nước
bỏ phiếu trắng. Một số nước không sở hữu hạt
nhân, trong đó có Áo bỏ phiếu trắng bởi nghị
quyết của Nhật Bản không đề cập tới Hiệp ước
của Liên Hợp Quốc về cấm vũ khí hạt nhân dự
định sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2021.

pháp sẽ triển khai mạng điện thoại
5g hế hệ mới nhất từ tháng 11/2020

Cơ quan quản lý viễn thông quốc gia
Pháp Arcep cho biết: Các mạng điện thoại 5G thế
hệ mới nhất có thể triển khai hoạt động tại nước
này từ cuối tháng 11/2020. Theo Arcep, cuộc đấu
giá băng tần cho mạng 5G đã đem về khoản tiền
tới 2,8 tỷ euro (3,3 tỷ USD) từ 4 nhà khai thác
mạng viễn thông. Công nghệ 5G hứa hẹn một
bước nhảy vọt về tốc độ truyền tải dữ liệu không
dây mà hệ thống mạng và các thiết bị cầm tay có
thể xử lý, cho phép những tiến bộ trong phương
tiện xe tự lái, thực tế ảo, sức khỏe được kết nối. 

Ts (TỔNG HỢP)

Quảng Trị tiếp nhận hơn
40 tỷ đồng ủng hộ đồng
bào vùng lũ lụt

Hiện tại, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng
Trị đã tiếp nhận hơn 40 tỷ đồng,
cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết
yếu để hỗ trợ người dân khắc
phục hậu quả mưa lũ. MTTQ tỉnh
đã chuyển kinh phí sửa chữa 257
ngôi nhà của người dân bị hư hại
từ 20 đến 50 triệu đồng/hộ; hỗ trợ
con giống và cải tạo đồng ruộng
để người dân sớm tái sản xuất, ổn
định cuộc sống...

Tạm ngừng thi công xây

dựng Nhà máy Thủy điện
Rào Trăng 3

Ngày 5/11/2020, thông tin từ
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Thừa Thiên - Huế cho biết Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế
Phan Thiên Định vừa ký công văn
yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy
điện Rào Trăng 3 ngưng toàn bộ
hoạt động xây dựng tại công trình
Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và
phối hợp với các đơn vị chức năng
tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ,
giải quyết chế độ, chính sách cho
người bị nạn. 

Trước đó, ngày 30/10/2020, dự
án Thủy điện Rào Trăng 3 đã được

cơ quan chức năng kiểm tra, dự án
được đánh giá có nguy cơ mất an
toàn rất cao, đặc biệt trong mùa
mưa lũ.

Từ ngày 5 đến
14/11/2020, nhiều khu
vực có mưa dông, đề
phòng thời tiết nguy
hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí
tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày
5 đến 14/11/2020, nhiều khu vực
trong cả nước có mưa và dông.
Bắc Bộ trời lạnh, rét về đêm và
sáng sớm. Trung Bộ, Tây Nguyên,
Nam Bộ có lúc có mưa to, có nơi

mưa rất to và dông, cần đề phòng
khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật
mạnh. Theo các nghiên cứu của
Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàm lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
cho thấy Việt Nam nằm ở tâm
dông châu Á - 1 trong 3 tâm dông
trên thế giới, có hoạt động dông
sét mạnh. Mùa dông ở Việt Nam
tương đối dài, số ngày dông trung
bình 100 ngày/năm và số giờ
dông trung bình là 250 giờ/năm.

800 nghệ nhân, nghệ sĩ
tham gia Ngày hội Văn
hóa dân tộc Mường lần
thứ 2

Từ ngày 10 đến 12/12/2020, Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối
hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa
phối hợp tổ chức Ngày hội Văn
hóa dân tộc Mường lần thứ 2.
Ngày hội sẽ có sự tham gia của
800 nghệ nhân, diễn viên, vận
động viên đến từ 6 tỉnh, thành
phố và sự tham gia, giao lưu của
Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh
Houaphanh (Lào). Ngày hội có
nhiều hoạt động thể hiện những
nét văn hóa đặc sắc của dân tộc
Mường như: liên hoan văn nghệ
quần chúng; trình diễn trang phục
truyền thống dân tộc, nghề dệt
thủ công, diễn tấu cồng chiêng
dân tộc Mường...

Ts (TỔNG HỢP)

Tiếp tục chương trình
Kỳ họp thứ 10, Quốc
hội khóa XIV, sáng

5/11/2020, Quốc hội tiếp tục
ngày thứ ba thảo luận tại hội
trường về các vấn đề kinh tế -
xã hội, ngân sách Nhà nước.
Bên cạnh ý kiến tranh luận về
các công trình thủy điện, đại
biểu Quốc hội đã đưa ra các
giải pháp nhằm thực hiện
mục tiêu đến năm 2030, Việt
Nam trở thành nước công
nghiệp hiện đại, có thu nhập
trung bình cao; năm 2045 trở
thành nước phát triển thu
nhập cao.

Đại biểu Trần Quang
Triều (tỉnh Nam Định) khẳng
định: Vượt qua rất nhiều khó
khăn, dịch bệnh, với sự điều
hành chủ động, sát sao, quyết
liệt của Chính phủ trong thực
hiện mục tiêu kép chúng ta đã
đạt được thành tích kép. Cùng
với việc dịch bệnh được kiểm
soát, các kết quả phát triển
kinh tế - xã hội đạt được rất
tích cực khi Việt Nam là số ít
nước đạt mức tăng trưởng
dương, quy mô GDP đứng
thứ tư ASEAN, công tác an
sinh xã hội được bảo đảm, đời
sống nhân dân ổn định…

Về nhiệm vụ, giải pháp
của năm 2021 và giai đoạn
2021 – 2025, đại biểu Lê
anh Vân (tỉnh Cà Mau)
nêu 5 vấn đề cần lưu ý. Trong
đó, cần đổi mới phương thức
tổ chức hoạt động của Chính

phủ, Chính phủ cần tổ chức
lại với một bộ máy tinh gọn
cho phù hợp với biến đổi của
thời cuộc. 

Đại biểu đề xuất cần
nghiên cứu để ban hành một
loạt chính sách ưu đãi mở
đường cho một số doanh
nghiệp áp dụng công nghệ
cao để có những sản phẩm
khoa học công nghệ kích nổ
cho toàn bộ hệ thống doanh
nghiệp. Chỉ có công nghệ mới
thay đổi diện mạo của đất
nước. Chính phủ cần rà soát
lại các quan hệ xã hội đang bị
điều chỉnh bởi quy phạm đạo
đức để chuyển hóa thành các
quan hệ xã hội điều chỉnh
bằng pháp luật nhằm ngăn
chặn sự tha hóa, xuống cấp về
đạo đức xã hội, về văn hóa xã
hội, văn hóa truyền thống.

Đại biểu Hoàng Văn
Cường (Hà Nội) đồng tình
với Báo cáo của Chính phủ
đánh giá kết quả thực hiện
các mục tiêu kinh tế - xã hội
giai đoạn 2016 - 2020 và kế
hoạch của giai đoạn 2021 -
2025. Để đánh giá chính xác
những thành tựu đạt được về
kinh tế - xã hội 5 năm qua,
ông cho rằng, nên chia thành
hai thời điểm: thời điểm
trước khi bùng phát đại dịch
Covid-19 và đánh giá riêng
của năm Covid-19. Riêng
năm 2020 là năm Covid-19,

với quan điểm chỉ đạo là
chúng ta chấp nhận hy sinh
lợi ích kinh tế để đảm bảo an
toàn tính mạng của người
dân. Kết quả đạt được là
chúng ta đã làm cho thế giới
phải ngưỡng mộ về thành
công trong phòng, chống
dịch cũng như là nước dẫn
đầu trong khu vực về tăng
trưởng kinh tế và cũng là một
ngôi sao sáng của thế giới về
mức tăng trưởng kinh tế
dương.

Trong bối cảnh gặp muôn
vàn khó khăn từ nhân tai như
thảm họa môi trường For-
mosa đến thiên tai như hạn
hán, sạt lở đồng bằng sông
Cửu Long, bão lụt , lở đất
hoành hành ở tỉnh miền
Trung đến dịch bệnh như
bệnh dịch tả lợn châu Phi, đại
dịch Covid-19; bối cảnh bất
lợi của kinh tế thế giới do
chiến tranh thương mại, xu
hướng bảo hộ thương mại, sự
đứt gãy trong chuỗi cung ứng
toàn cầu… nhưng chúng ta
vẫn đạt được thành tựu nêu
trên. Điều đó cho phép chúng
ta có quyền ước mơ khát
vọng phồn vinh, trở thành
nước công nghiệp hiện đại,
nước phát triển...

eo kinh nghiệm của
các nước đã cất cánh trở
thành “con rồng châu Á” thì
phải có một giai đoạn tăng

trưởng rất cao, có thể đạt
10%/năm dựa vào đầu tư đổi
mới, sáng tạo, chuyển giao
công nghệ và trụ cột là phát
triển các tập đoàn lớn, đặt trụ
cột trong chuỗi giá trị cung
ứng. Vì vậy, đại biểu Hoàng
Văn Cường đề nghị: Trong
chiến lược phát triển kinh tế
giai đoạn 2021 - 2030 và kế
hoạch 2021 - 2025 cần phải
chú ý một số điểm.

ứ nhất, phải tập trung
nguồn lực đầu tư và hỗ trợ để
phát triển những tập đoàn
kinh tế mạnh làm trụ cột cho
các lĩnh vực chủ yếu của nền
kinh tế. ứ hai, cần ưu tiên
vào nguồn nhân lực chất
lượng cao để thúc đẩy đổi
mới sáng tạo và khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo, chúng ta
mới có khả năng đặt chân vào
khâu có giá trị cao trong
chuỗi giá trị để tăng năng suất
lao động, tạo ra được mức
tăng trưởng đột phá. ứ ba,
phải huy động nguồn vốn lớn
cho đầu tư phát triển. Kinh
nghiệm các nước phát triển
trải qua giai đoạn thành công
cho thấy, vấn đề không phải
là Chính phủ tìm cách để hạ
thấp tỷ lệ nợ công mà vấn đề
cốt yếu là làm thế nào để
quản lý nợ công có hiệu quả,
sử dụng hiệu quả đồng vốn
để cho kết quả tốt nhất.

Theo BAOcHINHPHU.VN

Năm đặc biệt, đặt mục tiêu kép, 
đạt thành tích kép

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) phát biểu thảo luận

Nhiều đại biểu Quốc
hội cho rằng, trong
năm 2020 rất đặc
biệt với dịch bệnh
Covid-19 và mưa lũ,
thiên tai lịch sử. Thực
hiện mục tiêu kép,
Việt Nam đã đạt
được thành tích kép,
chỉ đạo điều hành
kịp thời trước những
tình thế cấp bách, để
lại những bài học vô
cùng quý giá.


