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Để cái tốt nảy nở, phát triển bền vững trong mỗi người
Trả lời chất vấn của các đại biểu

Quốc hội về tình trạng văn hóa,
đạo đức xã hội xuống cấp, chiều

9/11/2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam cho rằng đây là vấn đề rất lớn,
liên quan đến mọi tổ chức, mọi người
dân. Bởi vì không ai có thể nói mình
không cần tiếp tục tu dưỡng về đạo
đức hay tất cả các hành vi ứng xử của
mình đều đã là tối ưu, chuẩn mực.

eo Phó ủ tướng, thực trạng
đạo đức xã hội và ứng xử xuống cấp là
có thật. Nhiều hội thảo, nhiều tài liệu
đánh giá là xuống cấp đáng báo động,
một số mặt nghiêm trọng, thể hiện rõ
ở tội phạm, tệ nạn, những hành vi bị
đồng tiền chi phối hay gian dối không
trung thực. Biểu hiện ở một số giá trị
văn hóa truyền thống bị mai một.
Nhưng đánh giá thực trạng cần nhìn
hai mặt. Câu chuyện của văn hóa,

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp
Xem tiếp trang 2

UBND tỉnh mới ban hành công văn
chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị

số 38/CT-TTg, ngày 29/9/2020 của
ủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường công tác quản lý nhà nước đối
với các hoạt động thăm dò, khai thác,
chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng
sản (Công văn số 1399/UBND-KT,

Xem tiếp trang 2

uBND tỉnh chỉ đạo
thực hiện Chỉ thị 
số 38/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Chỉ đạo đấu tranh chống
vấn nạn sách giả
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn

bản thông báo ý kiến chỉ đạo của
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh về đấu tranh chống
vấn nạn sách giả (Công văn số
4558/VP-KGVX, ngày 7/11/2020).

eo đó, Sở ông tin và Truyền
thông định hướng, phối hợp với các cơ
quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng
cường tuyên truyền nâng cao ý thức của
các đơn vị sản xuất, kinh doanh và
người dân đối với việc thực hiện
nghiêm quy định của pháp luật về
phòng, chống sách lậu, sách giả; công
khai danh tính các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, tiêu thụ sách giả trên các
phương tiện thông tin đại chúng. Tăng
cường nắm tình hình, tiến hành thanh
tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, triệt
để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu
thụ sách giả  trên môi trường điện tử và
không gian mạng.

Các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố chủ động phối hợp
với Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In
Việt Nam, các tổ chức hội có liên quan
tích cực tham gia phòng, chống sách
lậu, sách giả.

TS

HuyệN ủy VăN LãNG 
Bồi dưỡng kiến thức cho
cán bộ diện Ban Thường vụ
Huyện ủy quản lý

Xem tiếp trang 2

CHăm SóC Và pHáT Huy Vai Trò người Cao Tuổi:

Ghi nhận qua Tháng hành động 
vì người cao tuổi Việt Nam

Người cao tuổi tham gia thi đấu cờ tướng tại hội thi thể thao người cao tuổi tỉnh

Xem trang 7

Xem trang 3

THànH pHố Lạng Sơn

Tiện ích từ camera 
trong trường học Xem trang 5

Huyện đoàn Văn Quan:

Hiệu quả từ mô hình 
“3 chủ động” Xem trang 6

Trong 2 ngày: 9 và 10/11/2020,
Huyện ủy Văn Lãng phối hợp với

Trường Chính trị Hoàng Văn ụ tổ
chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến
thức mới cho cán bộ thuộc diện Ban
ường vụ Huyện ủy quản lý.



am gia lớp học, 89 cán bộ
là trưởng, phó các phòng, ban,
cơ quan, đoàn thể, đơn vị sự
nghiệp, lực lượng vũ trang; bí
thư, phó bí thư đảng ủy, chủ
tịch, phó chủ tịch HĐND,
UBND các xã, thị trấn trên địa
bàn huyện đã được tiếp thu, cập

nhật kiến thức mới từ 4 chuyên
đề: học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; những vấn đề mới
trong đường lối, chính sách xây
dựng, phát triển văn hóa con
người, giải quyết các vấn đề xã
hội của Đảng và Nhà nước Việt
Nam hiện nay; chiến lược quốc

phòng an ninh bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới; những vấn
đề mới trong đường lối đối
ngoại của Đảng và Nhà nước
Việt Nam hiện nay.

ông qua bồi dưỡng, đội
ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
trên địa bàn huyện được cập
nhật, trang bị, bổ sung kiến

thức về lý luận về thực tiễn; đáp
ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới
công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế hiện nay;
nâng cao kỹ năng lãnh đạo,
quản lý trong điều hành giải
quyết công việc tại đơn vị.

HOÀNG NGọc
Văn Lãng

hình thành văn hóa, đạo đức xã
hội là câu chuyện dài hơi của
mấy chục năm, trăm năm thậm
chí dài hơn. Tình trạng xuống
cấp về văn hóa, đạo đức xã hội
xuất hiện từ khi chúng ta chuyển
đổi sang cơ chế thị trường, bắt
đầu đổi mới thì thấy rõ hơn.
Nhưng mặt khác, chúng ta
không quên và vẫn rất tự hào về
những ưu điểm lớn nhất của
đạo đức, văn hóa xã hội Việt
Nam.
Nhân lên những phẩm chất
tốt đẹp

ứ nhất là lòng yêu nước và
tinh thần dân tộc. Nhân dân
nước nào yêu nước và có tinh
thần dân tộc hơn nhân dân Việt
Nam? Khi đội tuyển U23 Việt
Nam thi đấu thành công tại
Vòng chung kết U23 châu Á
năm 2018, cả dân tộc nao nức.
Đấy là tinh thần yêu nước, tự
hào dân tộc. ứ hai là tình yêu
thương đồng loại, thương người.
Có đất nước nào mà lũ lụt, dịch
bệnh như vừa rồi mà người dân
thương nhau, giúp đỡ nhau đến
như vậy. ứ ba là sự hòa ái,
thân thiện, cởi mở. Nếu người
dân Việt Nam không hòa ái,
thân thiện, cởi mở làm sao Việt
Nam luôn là điểm đến hấp dẫn
của du lịch. ứ tư là tình yêu
lao động. chịu thương, chịu
khó. Dân tộc Việt Nam nếu
không yêu lao động, chịu
thương, chịu khó thì không thể
thu hút đầu tư nước ngoài để
phát triển như hôm nay.

ứ năm là tinh thần vươn

lên, đức hiếu học. Ngay việc các
đại biểu Quốc hội và toàn dân
quan tâm đến giáo dục cũng đã
thể hiện điều đó.

Nói như vậy để thấy rằng,
những hiện tượng xuống cấp
của toàn xã hội là đáng báo động
nhưng không phải vì thế mà
chúng ta nhìn nhận xã hội, đạo
đức xã hội, con người Việt Nam
một cách không công bằng.
Chúng ta nhìn thẳng vào những
khiếm khuyết để khắc phục và
gần đây đã có những khắc phục
rất tốt, nếu qua nhiều năm tích
tụ lại thì mới rõ lên. Phó ủ
tướng lấy ví dụ về phong trào
học tập, làm theo tấm gương, tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, từng bước, từng bước
thấm vào.
Ba nguyên nhân chính

Phó ủ tướng phân tích
nguyên nhân khách quan là mặt
trái của kinh tế thị trường,
thông tin mạng, mạng xã hội. Về
chủ quan thì nhiều người
thường nói ngay là yếu kém của
văn hóa, giáo dục. Tuy nhiên,
nguyên nhân sâu xa thứ nhất là
trong mỗi con người và trong
toàn xã hội, cuộc đấu tranh giữa
cái thiện và cái ác, cái tốt và cái
xấu.

Nguyên nhân thứ hai, khi có
sự suy yếu và đạo đức trong
từng thời kỳ không chỉ riêng do
giáo dục hay văn hóa mà do các
bất cập của cả hệ thống thể chế
quản lý về pháp luật, kinh tế, xã
hội. Đảng ta xác định: Phát triển
kinh tế - xã hội là trung tâm; xây
dựng Đảng là then chốt; xây
dựng văn hóa, con người làm

nền tảng tinh thần, là vô cùng
sâu sắc.

ứ ba là kinh tế thị trường,
đặc biệt gần đây mạng Internet,
mạng xã hội có mặt trái nhưng
không bao giờ bằng mặt tốt và
chúng ta tiếp cận, chủ động sử
dụng để đẩy mạnh mặt tốt lên.
Chú trọng thực chất đến các
vấn đề nền tảng

Trong các văn bản của Đảng,
Chính phủ đã có rất nhiều giải
pháp khắc phục tình trạng
xuống cấp đạo đức, văn hóa xã
hội, Phó ủ tướng chia sẻ thêm
một số suy nghĩ.

Trước hết, muốn góp phần
cho cái tốt nhiều lên, cái xấu bớt
đi thì đầu tiên phải làm cho toàn
xã hội, từng người dân hiểu rõ
cái gì là tốt, cái gì là xấu. “Có
những thứ chúng ta tưởng là dễ
thấy ngay nhưng không phải. Ví
dụ ăn cắp ai cũng biết là xấu
nhưng ăn cắp thời gian thì
không mấy ai nghĩ là xấu”.

Vấn đề thứ hai là phải kết
hợp giữa giáo dục, tuyên truyền,
vận động phong trào với luật
hóa và xử lý. Việc xử lý nghiêm
minh bằng pháp luật là một biểu
hiện của văn hóa, đạo đức
nhưng suy cho cùng phải vận
động tuyên truyền mọi người để
tự điều chỉnh hành vi, đạo đức
cá nhân. Đấy mới là nền tảng,
gốc rễ.

ứ ba, trong mọi thời kỳ
đều cần sự nêu gương từ trên
xuống dưới, từ trong ra ngoài,
người lớn nêu gương cho người
trẻ, đảng viên đi trước, làng
nước đi sau.

ứ tư, trong xây dựng con

người Việt Nam phát triển toàn
diện đức - trí - thể - mỹ cần đặc
biệt lưu ý không chỉ “đức” mà cả
“mỹ”, lưu ý đến các ngành nghệ
thuật, tôn giáo - tín ngưỡng, vì
những tác phẩm nghệ thuật hay
là những thông điệp giáo đục
văn hóa đạo đức tốt nhất, những
hoạt động văn hóa tín ngưỡng
đúng mức, đúng pháp luật sẽ
giúp cho cái tốt nảy nở trong
mỗi người một cách bền vững.

Bốn điểm đó, theo Phó ủ
tướng, cần hết sức lưu ý và thực
hiện kiên trì.

Cuối cùng, Phó ủ tướng
cho rằng phải thực sự đặc biệt
chú ý, chú trọng các vấn đề xã
hội nói chung, trong đó có đạo
đức, văn hóa. Nhược điểm phổ
biến của tất cả các nước đang
phát triển khi bị sức ép về tăng
trưởng kinh tế, thì những vấn đề
xã hội, văn hóa, đạo đức nhiều
khi là vấn đề chưa làm ra tiền
trong ngắn hạn, chưa cấp bách
nên dễ bị coi nhẹ nhưng Việt
Nam chúng ta cũng đã chú ý
hơn các nước khác rất nhiều,
nên các chỉ tiêu xã hội tốt hơn.
Khi xã hội khấm khá hơn như
ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có
điều kiện chú trọng hơn một
cách thực chất đến các vấn đề
nền tảng. Phó ủ tướng mong
các cấp ủy đảng, chính quyền
quan tâm nhiều hơn đến lĩnh
vực văn hóa, xã hội, không chỉ là
nguồn lực đầu tư, con người mà
cả thời gian, tâm sức, chỉ đạo để
dân tộc Việt Nam tiếp tục tự hào
với truyền thống văn hiến, xứng
đáng với truyền thống cha ông
ta để lại.

ngày 4/11/2020). 
eo đó, UBND tỉnh yêu

cầu các sở, ngành liên quan theo
chức năng, nhiệm vụ chủ động
rà soát, kiểm tra, đánh giá tình
hình cấp phép thăm dò, khai
thác đối với các khu vực khoáng
sản (KS), tình hình nộp tiền cấp
quyền khai thác KS của các tổ
chức, cá nhân khai thác KS trên
địa bàn tỉnh. Rà soát các khu

vực khai thác cát, sỏi lòng sông,
các dự án nạo vét, khơi thông
luồng đã cấp phép đang triển
khai thực hiện, xác định các dự
án làm ảnh hưởng đến khả năng
tiêu, thoát lũ, sự ổn định của bờ
sông, gây sạt lở bờ, bãi sông
hoặc làm ảnh hưởng đến sự an
toàn của các công trình ven
sông để thực hiện theo quy
định. 

Đồng thời, tăng cường công

tác thanh tra, kiểm tra hoạt
động KS, ngăn chặn hiệu quả và
xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm về khai thác KS gây ô
nhiễm môi trường, vận chuyển,
tập kết, kinh doanh và sử dụng
KS không rõ nguồn gốc hợp
pháp, các hành vi buôn lậu, gian
lận thương mại, xuất nhập khẩu
KS trái phép. Kiên quyết dừng
khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo
phục hồi môi trường đối với

những khu vực khai thác không
hiệu quả. 

Xây dựng phương án bảo vệ,
khai thác, sử dụng tài nguyên
KS làm vật liệu xây dựng thông
thường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050. Phối hợp kiểm tra, giám
sát việc trồng rừng thay thế khi
chuyển mục đích rừng sang
mục đích khác để khai thác KS.

BT

2 THỜI SỰ - CHÍNH TRỊThứ Ba, ngày 10/11/2020

Để cái tốt... 
Tiếp theo trang 1

Chiều 9/11/2020, Viện Kiểm
sát Nhân dân (KSND) tỉnh,

Công an tỉnh và Sở Lao động –
ương binh và Xã hội
(LĐTB&XH) tổ chức lễ ký quy
chế phối hợp điều tra, giải quyết
các vụ án tai nạn lao động
(TNLĐ) chết người và TNLĐ
khác có dấu hiệu tội phạm trên
địa bàn tỉnh.

Quy chế phối hợp gồm 3
chương, 9 điều: những quy định
chung; nội dung phối hợp; tổ

chức thực hiện. Trong đó nội
dung phối hợp tập trung phối
hợp điều tra các vụ TNLĐ chết
người theo quy trình 4 bước:
phối hợp điều tra tại cơ sở; đoàn
điều tra TNLĐ tỉnh gửi công văn
trao đổi tới cơ quan điều tra và
Viện KSND cấp tỉnh; cơ quan
điều tra thông báo kết quả điều
tra ban đầu; đoàn điều tra TNLĐ
tỉnh thụ lý hồ sơ. Đối với phối
hợp điều tra các vụ TNLĐ có dấu
hiệu tội phạm nêu rõ trách

nhiệm của đoàn điều tra TNLĐ
tỉnh; cơ quan điều tra Công an
tỉnh và trách nhiệm của Viện
KSND tỉnh.

Quy chế cũng nêu rõ công tác
phối hợp điều tra một số loại
hình TNLĐ khác như: điều tra
các vụ TNLĐ đối với người lao
động làm việc không theo hợp
đồng lao động (lao động tự do);
điều tra các vụ tai nạn giao thông
liên quan đến TNLĐ; điều tra các
vụ TNLĐ làm bị thương một

người lao động chuyển thành
TNLĐ chết người; điều tra các sự
cố làm chết người hoặc bị thương
nặng từ 2 người trở lên mà nạn
nhân không phải là người lao
động thuộc quyền quản lý của cơ
sở lao động hoặc có nhiều người
lao động bị nạn nhưng chưa rõ
thương vong có tính chất phức
tạp, nhạy cảm; điều tra các vụ
TNLĐ trong các lĩnh vực đặc
thù…

THANH HuYềN

Tiếp theo trang 1

Tiếp theo trang 1

uBND tỉnh...

ký quy chế phối hợp liên ngành

HuyệN ủy... CHi CụC THuế kHu VựC ii:
Thu ngân sách vượt
13,2% dự toán
Qua 10 tháng năm 2020, tổng thu

ngân sách trên địa bàn Chi cục
Thuế khu vực II quản lý (gồm các
huyện: Lộc Bình, Đình Lập) được
104,7 tỷ đồng, vượt 13,2% dự toán
tỉnh giao. Đây là đơn vị đầu tiên thu
vượt dự toán năm 2020. Trong đó,
thu trên địa bàn huyện Lộc Bình
được 84 tỷ đồng, đạt 116% dự toán;
địa bàn huyện Đình Lập được 20,7 tỷ
đồng, đạt 103,3% dự toán.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch
Covid-19 làm giảm một số khoản
thu, sắc thuế. Song Chi cục Thuế khu
vực II đã tham mưu cho ban chỉ đạo
thu ngân sách 2 huyện: Lộc Bình,
Đình Lập triển khai nhiều giải pháp
đồng bộ, phù hợp để khai thác tốt
các nguồn thu . Điển hình như thu
tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện
Lộc Bình được hơn 20 tỷ đồng, bằng
225,3% so với cùng kỳ năm 2019;
trên địa bàn huyện Đình Lập được
gần 6 tỷ đồng, bằng 171,8% so với
cùng kỳ.

TâN AN

Văn Quan tổ chức 
giải vô địch Bóng
chuyền hơi 

Trong 2 ngày: 7 và 8/11/2020,
UBND huyện Văn Quan tổ chức  giải
vô địch Bóng chuyền hơi năm 2020.

Tham gia giải có 20 đội với hơn
280 vận động viên đến từ các cơ
quan, đơn vị, trường học, xã, thị trấn
trên địa bàn huyện. Các đội thi đấu
ở 2 nội dung: đội nam, đội nữ. Với
thể thức thi đấu vòng tròn tính
điểm, các vận động viên đã nêu cao
tinh thần thể thao, đoàn kết, trung
thực, cao thượng, trải qua những
trận đấu sôi nổi, kịch tính, mang
đến cho khán giả những pha bóng
đầy ấn tượng. Kết thúc Giải, Ban tổ
chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2
giải ba cho các đội có thành tích
cao.

Giải nhằm nâng cao chất lượng
phong trào thể dục thể thao trên
địa bàn huyện. Đồng thời, là dịp để
huyện tuyển chọn các vận động
viên xuất sắc, bồi dưỡng, đào tạo
tham gia thi đấu giải bóng chuyền
hơi toàn tỉnh.

HOÀNG HiềN – XuâN TùNG
Văn Quan

Trong 2 ngày 8 - 9/11/2020, một số
cơ sở đoàn, đội trên địa bàn

huyện Chi Lăng đã tổ chức hoạt
động gây quỹ ủng hộ em Hoàng Hải
An, đội viên Chi đội 4A, Liên đội
Trường Tiểu học 2, thị trấn Chi Lăng,
huyện Chi Lăng bị bỏng xăng. 

Theo đó, Đoàn Trường THPT Chi
Lăng phối hợp với Đoàn thanh niên
thị trấn Đồng Mỏ tổ chức hoạt động
rửa xe gây quỹ, thông tin rộng rãi
trên mạng xã hội zalo, facebook về
hoàn cảnh của em Hoàng Hải An;
Liên đội Trường Tiểu học 2, thị trấn
Chi Lăng cũng phát động ủng hộ.
Qua đó, các cơ sở đoàn, đội đã gây
quỹ và tiếp nhận được số tiền hơn
14 triệu đồng. Trong thời gian tới, tổ
chức đoàn sẽ trực tiếp chuyển số
tiền trên đến gia đình em An.

Tuy hoàn cảnh gia đình  khó
khăn song em Hoàng Hải An luôn
chăm chỉ và đạt thành tích học tập
tốt. Số tiền mà tổ chức đoàn, đội
trên địa bàn huyện vận động được
sẽ góp phần hỗ trợ gia đình điều trị,
chăm sóc em. 

HOÀNG VƯƠNG

CáC Cơ sở ĐoàN 
HuyệN CHi LăNG:
Hơn 14 triệu đồng hỗ
trợ đội viên bị bỏng



3KINH TẾ Thứ Ba, ngày 10/11/2020

Từ đầu năm 2020 đến đầu tháng
11/2020, Ban Thường vụ Huyện

đoàn Hữu Lũng phối hợp với
Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện tổ chức 5 lớp tập
huấn khởi nghiệp cho 250 đoàn
viên, thanh niên tham gia. 

Trong các buổi tập huấn, đoàn
viên, thanh niên được phổ biến
kiến thức tổng quan về khởi
nghiệp, chính sách về khởi nghiệp
trong thanh niên; hướng dẫn kỹ
năng lập dự án khởi nghiệp phù
hợp với điều kiện tự nhiên ở địa
phương; kiến thức cơ bản về
chương trình “Mỗi xã, phường một
sản phẩm” (OCOP); chuyển giao
khoa học kỹ thuật;… Ngoài ra,
đoàn viên, thanh niên còn được
giới thiệu một số mô hình khởi
nghiệp sáng tạo có hiệu quả trong
và ngoài tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có
hơn 80 mô hình khởi nghiệp phát
triển kinh tế của đoàn viên, thanh
niên đem lại hiệu quả kinh tế từ
100 đến 300 triệu đồng/năm, như:
mô hình trồng nấm, trồng cây ăn
quả, thả cá kết hợp chăn nuôi vịt,
nuôi ốc nhồi…

THùY DuNG

Hữu LũNG 
Tập huấn khởi nghiệp
cho 250 đoàn viên,
thanh niên

THàNH pHố LạNG sơN
Thành lập mới hợp tác
xã vượt 166% kế hoạch

Trong 10 tháng năm 2020, trên
địa bàn thành phố Lạng Sơn đã

thành lập mới được 8 hợp tác xã,
vượt 166% kế hoạch năm 2020.
Trong đó có 5 hợp tác xã nông
nghiệp, 2 hợp tác xã hoạt động
trong lĩnh vực tiểu thủ công
nghiệp và 1 hợp tác xã thương
mại, dịch vụ.

Lũy kế đến hết tháng 10/2020,
trên địa bàn thành phố có 39 hợp
tác xã đang hoạt động và đây
cũng là địa bàn có nhiều hợp tác
xã đang hoạt động nhất trên địa
bàn tỉnh.

TâN AN

Gia đình ông Phan Văn
Doóng, thôn Nà Khau, xã
Đội Cấn, huyện Tràng

Định là một trong những hộ
nghèo được hỗ trợ bò sinh sản
theo chương trình của Agribank
Lạng Sơn. Ông Doóng cho biết:
Kinh tế gia đình tôi rất khó khăn,
muốn phát triển chăn nuôi
nhưng  gia đình không có vốn.
Năm 2018, gia đình được Agrib-
ank Lạng Sơn hỗ trợ 1 con bò
giống trị giá 15 triệu đồng, đầu
năm 2020, bò đã sinh được 1 con
bê. Đây là nguồn động viên lớn,
tạo đà để gia đình phát triển chăn
nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Cũng như gia đình ông
Doóng, gia đình anh Dương
Trung An, thôn Khe Pùng, xã
Đình Lập, huyện Đình Lập là một
trong những hộ nghèo được hỗ
trợ bò giống. Anh An cho biết:

“Gia đình tôi thuộc diện hộ
nghèo, trước đây cứ loay hoay tìm
hướng phát triển kinh tế, khi
được hỗ trợ con bò sinh sản, gia
đình tôi đã mạnh dạn vay 50 triệu
đồng vốn Ngân hàng Chính sách
xã hội để xây dựng chuồng trại,
phát triển chăn nuôi. Đây là động
lực để gia đình sản xuất, thoát
nghèo nên gia đình tôi cố gắng
chăm sóc để bò sinh sản, tăng
đàn”. 

Để chương trình đạt hiệu quả,
Agribank Lạng Sơn đã phối hợp
chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền
các xã rà soát, lập danh sách hộ
nghèo, cận nghèo để hỗ trợ bò.
Cùng với đó, chi nhánh phối hợp
với UBND các huyện bàn giao bò
trực tiếp cho các xã, đồng thời
theo dõi, hướng dẫn bà con chăm
sóc tốt đàn bò. Ngoài ra, các xã đã
chủ động phối hợp với cơ quan

chuyên môn tổ chức tập huấn,
hướng dẫn các hộ chăn nuôi bò
theo đúng kỹ thuật. 

Ông Nông Văn Ngọc, Chủ
tịch UBND xã Hữu Lân, huyện
Lộc Bình cho biết: Hữu Lân là xã
vùng 3, có tỷ lệ hộ nghèo cao
(chiếm 31,1%) nên chương trình
hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo
của Agribank rất thiết thực và
hiệu quả, tạo động lực cho các hộ
nghèo của xã vươn lên. Năm
2018, xã có 5 hộ nghèo được
Agribank hỗ trợ bò giống (trị giá
15 triệu đồng/con). Hằng năm,
UBND xã phối hợp với Trung
tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
tổ chức từ 2 đến 3 lớp tập huấn kỹ
thuật chăn nuôi bò, nhờ đó, đã có
3/5 con sinh sản.

Ông Trịnh Xuân Đoan, Giám
đốc Agribank Lạng Sơn cho biết:
Chương trình tặng bò sinh sản

được triển khai cho kết quả tích
cực, nhận được sự ủng hộ, đồng
thuận của các cấp, chính quyền
và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Do vậy, thời gian tới, Agribank
Lạng Sơn tiếp tục cân đối nguồn
lực, đẩy mạnh thực hiện chương

trình hỗ trợ bò giống cho các hộ
nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa,
đặc biệt khó khăn với mong
muốn đóng góp hiệu quả vào
công tác an sinh xã hội, giảm
nghèo của tỉnh.

HiỂu LAM

CHươNG TrìNH TặNG Bò siNH sảN Của aGriBaNk: 

Thêm sinh kế cho hộ nghèo

Hết năm 2019, huyện
Tràng Định có 6 xã được
công nhận đạt chuẩn

NTM gồm: Đại Đồng, Tri
Phương, Chi Lăng, Đề Thám,
Hùng Sơn và Cao Minh. Bước
sang năm 2020, các xã tiếp tục bắt
tay vào xây dựng xã NTM nâng
cao và khu DCKM. Trong đó,
UBND huyện đã quyết định lựa
chọn xây dựng 5 khu DCKM tại
5 xã và lựa chọn xã Đại Đồng để
chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM
nâng cao.

Để triển khai thực hiện các
nội dung trên, UBND huyện đã
phối hợp với các cơ quan liên
quan tổ chức tuyên truyền, tập
huấn cho cán bộ làm công tác xây
dựng NTM, lãnh đạo các xã, bí
thư chi bộ, trưởng thôn tại các xã
đã đạt chuẩn NTM những nội
dung liên quan đến xây dựng xã
NTM nâng cao, khu DCKM. 

Ông Chu Việt Hà, Trưởng
Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện Tràng Định cho
biết: Bên cạnh công tác tuyên
truyền, tập huấn, để hỗ trợ các xã
xây dựng NTM nâng cao và khu
DCKM, năm 2020, từ nguồn
ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ các
xã NTM trên địa bàn huyện 2,5 tỷ
đồng. Trong đó, hỗ trợ xã điểm
Đại Đồng 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ các
xã xây dựng khu DCKM 200
triệu đồng/xã.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ
của Nhà nước, Nhân dân các xã
tích cực chung tay, góp sức để

thực hiện các tiêu chí. Cụ thể,
người dân đã đóng góp gần 1,2 tỷ
đồng cùng hàng nghìn ngày công
lao động để thực hiện các tiêu chí
NTM nâng cao và khu DCKM. 

ôn Bản Chu, xã Hùng Sơn
là một ví dụ. Ông Nguyễn Khắc
Lương, thôn Bản Chu cho biết:
Được sự tuyên truyền, hướng dẫn
của huyện, xã, người dân trong
thôn đồng tình ủng hộ và tích cực
chung sức xây dựng khu DCKM.
Cụ thể, để thực hiện các tiêu chí,
bản thân tôi và các hộ dân khác
trong thôn đã đóng góp 1 triệu
đồng/hộ (thôn có 106 hộ) và ngày
công lao động làm 500 m đường
bê tông, nâng tổng số đường bê
tông cả thôn lên gần 2 km; trồng
mới trên 300 m đường hoa; lắp
đặt đèn chiếu sáng, vẽ tranh
tường… Đến nay, thôn đã cơ bản
hoàn thành 7/7 tiêu chí của bộ
tiêu chí khu DCKM. 

Tương tự thôn Bản Chu,
người dân 4 thôn được chọn xây
dựng khu DCKM khác cũng tích
cực chung tay góp sức để thực
hiện các tiêu chí. Đến nay, tiến độ
thực hiện các khu DCKM trên
địa bàn huyện đã đạt những kết
quả tích cực, bình quân mỗi khu
đạt từ 80 đến 90% khối lượng,
trong đó đã có khu cơ bản hoàn
thành 7/7 tiêu chí trong bộ tiêu
chí khu DCKM.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến
độ xây dựng các khu DCKM, việc
triển khai xây dựng xã NTM
nâng cao ở xã điểm Đại Đồng
cũng đạt được kết quả tích cực.
Ông Lương Văn Huân, Chủ tịch
UBND xã Đại Đồng cho biết: Bên
cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà
nước, từ đầu năm 2020 đến nay,
Nhân dân trên địa bàn xã đã
đóng góp gần 400 triệu đồng để
xây dựng xã NTM nâng cao. Qua

đó, xã đã sửa chữa, nâng cấp gần
1,5 km đường trục thôn, đường
nội đồng; xây dựng các hạng mục
phụ trợ nhà văn hóa, sân thể thao
xã; trồng hàng rào cây xanh,
trồng hoa tại trục chính các thôn
Nà Phái, Nà Cạn… Đến nay, xã
đã đạt 10/14 tiêu chí xã NTM
nâng cao, tăng 1 tiêu chí so với
đầu năm 2020 và dự kiến hết năm
2020 sẽ cơ bản hoàn thành 14/14
tiêu chí.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước,
quyết tâm của cấp ủy, chính
quyền cơ sở và sự đồng thuận,
chung sức của người dân, các xã
NTM trên địa bàn huyện Tràng
Định đang tiếp tục nâng cao hơn
nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt
với mục tiêu cốt lõi là nâng cao
chất lượng cuộc sống của Nhân
dân. Đây cũng là những mô hình
kiểu mẫu để các xã khác trên địa
bàn học hỏi, hướng tớin

Xây dựng nông THôn mới ở Tràng địnH

Nâng cao chất lượng tiêu chí 
xã đạt chuẩn

Thi công đường giao thông nông thôn ở xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng
tiêu chí giao thông trên địa bàn xã

Anh Dương Trung An, thôn Khe Pùng, xã Đình Lập, huyện Đình Lập
chăm sóc bò giống được Agribank Lạng Sơn hỗ trợ

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn vay vốn phát
triển sản xuất, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh
Lạng Sơn (Agribank Lạng Sơn) còn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Tiêu biểu là chương
trình tặng bò sinh sản cho hộ nghèo được triển khai từ tháng 8/2018. 

TÂN AN

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định
tiếp tục bắt tay vào nâng cao chất lượng các tiêu chí, điển hình là việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
(DCKM) và xã NTM nâng cao.

Chương trình tặng bò sinh sản của Agribank Lạng Sơn được thực hiện từ
nguồn vốn quỹ từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội của chi nhánh với mục
đích hỗ trợ nông dân nghèo phát triển kinh tế. Sau 2 năm thực hiện,
Agribank Lạng Sơn đã trao tặng 120 con bò giống cho 105 hộ nghèo của
24 xã trên địa bàn 10 huyện. Đến nay, đã có hơn 60% số bò giống sinh sản,
tăng đàn lên 194 con. 



Hiện tại, khi Đại hội XIII
của Đảng đang được
chuẩn bị, các đối tượng

tiếp tục lập, điều hành nhiều trang
mạng xã hội mang màu sắc chính
trị để làm nơi đăng tải, chia sẻ
những thông tin, luận điệu lệch lạc,
xuyên tạc công tác tổ chức Đại hội
nói chung, cũng như công tác
nhân sự của Đảng ta nói riêng.
Hoạt động chống phá của các thế
lực thù địch và các đối tượng phản
động, cơ hội chính trị diễn ra một
cách quyết liệt, thể hiện ý thức
chống đối sâu sắc.
Nhận diện hoạt động chống
phá công tác nhân sự của Đảng

Công tác nhân sự là nhiệm vụ
đặc biệt quan trọng. Đảng ta luôn
xác định công tác cán bộ là khâu
“then chốt” của công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị. Đặc
biệt, thời điểm hiện tại được xác
định là giai đoạn chuyển giao thế
hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên,
được rèn luyện, trưởng thành
trong chiến tranh, chủ yếu được
đào tạo ở trong nước và tại các
nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp
cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng
thành trong hoà bình và được đào
tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có
thể chế chính trị khác nhau. Chính
bởi vậy, công tác cán bộ trước
thềm Đại hội XIII càng được Đảng
ta ưu tiên hàng đầu.

Để phục vụ công tác cán bộ
cho nhiệm kỳ tới, thời gian qua,
Đảng, Nhà nước ta đã điều động
một số cán bộ tại địa phương về

Trung ương và ngược lại.
Việc luân chuyển, điều động

cán bộ là hoàn toàn bình thường,
phục vụ công tác cán bộ trong giai
đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, qua lăng
kính của các đối tượng cơ hội
chính trị, nó đã bị biến tướng trở
thành kết quả của những “đấu đá
quyền lực” giữa các “phe cánh”
trước thềm Đại hội. ậm chí, có
đối tượng còn cho rằng, việc luân
chuyển cán bộ như trên chỉ là
hành động “bắt cá leo cây”, không
nhằm mục đích rèn luyện cán bộ,
mà là “an bài”, thỏa hiệp giữa các
“nhóm lợi ích” trong Đảng.

Lập luận của các đối tượng đưa
ra là hoàn toàn vô căn cứ. Tuy
nhiên, dưới sự dẫn dắt, hướng lái
thông tin theo kiểu “dây cà ra dây
muống”, “lập lờ đánh lận con đen”,
những luận điệu này đã tiếp cận,
tác động đến không ít người.

Không dừng lại ở việc đồn
đoán nhân sự trước thềm Đại hội,
hay xuyên tạc, quy chụp công tác
nhân sự chỉ là kết quả của những
màn “đấu đá nội bộ”, “tranh giành
quyền lực”, các thế lực thù địch,
chống đối còn tấn công công tác
nhân sự của Đảng bằng cách quy
chụp, cho rằng nhân sự của Đảng
ta chỉ là “sự áp đặt từ trên xuống”.

Các đối tượng này vu khống
một cách trắng trợn rằng, trong thể
chế chính trị một Đảng lãnh đạo
như tại Việt Nam, việc lựa chọn
nhân sự sẽ không bảo đảm dân
chủ, không thể lựa chọn được
người đủ năng lực và đạo đức để

lãnh đạo đất nước. Ngoài ra,
những kẻ này còn tung ra luận
điệu rằng, cơ chế lựa chọn cán bộ
tại Việt Nam thiếu minh bạch nên
đã tạo ra chỗ trống cho những
“chuyên gia hối lộ” ngồi vào vị trí
lãnh đạo.
Công tác nhân sự được thực
hiện một cách nghiêm túc,
khoa học

Bác Hồ từng dạy: “Một dân tộc,
một Đảng và mỗi con người, ngày
hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn
lớn, không nhất định hôm nay và
ngày mai vẫn được mọi người yêu
mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không
trong sáng nữa…”.

Hơn ai hết, Đảng ta nhận thức
rất rõ về vị trí, vai trò của bản thân
mình. Để giữ vững vị trí là lực
lượng lãnh đạo Nhà nước và xã
hội, Đảng ta không ngừng tự đấu
tranh, rèn luyện để ngày càng hoàn
thiện hơn. Trong đó, vấn đề nhân
sự được đặc biệt chú trọng, vì cán
bộ là nhân tố quyết định sự thành
bại của cách mạng. Chính bởi vậy,
việc lựa chọn nhân sự được Đảng
đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tiến
hành một cách cẩn trọng, khách
quan, bảo đảm dân chủ để có thể
lựa chọn được cán bộ đủ đức, đủ
tài tham gia lãnh đạo đất nước.

Những luận điệu tiêu cực về
công tác cán bộ mà các đối tượng
rêu rao ở trên là hoàn toàn sai trái,
phi thực tế. ời gian qua, Đảng,
Nhà nước ta đã ban hành nhiều
chỉ thị, nghị quyết quan trọng để
điều hành, định hướng, chỉ đạo về

công tác cán bộ, như: Nghị quyết
số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của
Ban Chấp hành Trung ương về tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ
phẩm chất, năng lực, uy tín và
ngang tầm nhiệm vụ; Chỉ thị số
35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ
Chính trị về Đại hội Đảng bộ các
cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng…

Rõ ràng, công tác nhân sự tại
Đại hội Đảng các cấp không phải
là “sự áp đặt từ trên xuống” hay
thiếu dân chủ như những gì các
thế lực thù địch, chống đối đang
hô hào. Để lựa chọn nhân sự tham
gia cấp ủy, chúng ta phải trải qua
một quy trình cân nhắc, đánh giá,
lựa chọn kỹ lưỡng. Đơn cử như
việc lựa chọn nhân sự cấp ủy cấp
tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 phải
trải qua 5 bước theo quy định tại
Phụ lục số 4, Chỉ thị số 35-
CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ
Chính trị về đại hội Đảng bộ các
cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, những tiêu chuẩn cơ
bản của một cán bộ lãnh đạo cần
có là tuyệt đối trung thành với
Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn
sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập,
tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc
của Nhân dân; có ý thức tổ chức
kỷ luật nghiêm, sức chiến đấu cao;
có năng lực, trình độ, đạo đức.

Công tác nhân sự nói chung và
công tác nhân sự trong nhiệm kỳ
2020 – 2025 nói riêng đều phải

bảo đảm nguyên tắc Đảng thống
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và
quản lý đội ngũ cán bộ, mà trực
tiếp là Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
cấp ủy, Ban ường vụ cấp ủy.
Việc Đảng lãnh đạo công tác cán
bộ không hề gây ra sự thiếu minh
bạch trong công tác cán bộ, hay
ngăn trở những người có năng lực
lãnh đạo tham gia vào công việc
của đất nước như một số đối
tượng chống đối đang tung ra.
Đảng lãnh đạo công tác cán bộ là
một vấn đề tất yếu, khách quan để
bảo đảm đất nước phát triển đúng
định hướng.

Nếu không có sự lãnh đạo
thống nhất về công tác cán bộ của
Đảng, nếu chúng ta lơ là, mất cảnh
giác khi lựa chọn cán bộ lãnh đạo,
đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao
thì cũng đồng nghĩa với việc
chúng ta tạo kẽ hở cho những kẻ
chống đối có cơ hội chui sâu, leo
cao vào tổ chức bộ máy Nhà nước,
hình thành lực lượng đối lập về
chính trị ngay trong lòng đất nước.

Quay ngược lại quá khứ, nhìn
vào sự sụp đổ của hệ thống xã hội
chủ nghĩa tại Liên Xô (nơi được
coi là hệ thống thành trì của chủ
nghĩa xã hội trên thế giới), có thể
thấy một trong những nguyên
nhân dẫn đến hậu quả này là do
công tác cán bộ dẫn đến việc
quyền lực của Đảng Cộng sản bị
giao vào những người “nối giáo
cho giặc”.

Vì vậy, trong công tác cán bộ,
Đảng, Nhà nước ta luôn luôn tiến
hành cẩn trọng, theo một quy trình
chặt chẽ, đúng Điều lệ, quy chế, quy
định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước và đặt dưới sự lãnh đạo toàn
diện của Đảng. Mục tiêu cao nhất
trong công tác cán bộ là lựa chọn
đúng những người thực sự tiêu
biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức
và lối sống, năng lực trí tuệ và trình
độ tổ chức thực tiễn, được tín
nhiệm để đủ sức tiếp nối cha ông
lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.

Theo DANGcONGSAN.VN

4 XÂY DỰNG ĐẢNG - NỘI CHÍNHThứ Ba, ngày 10/11/2020

Những năm qua, các ban, các tổ
bảo vệ dân phố trên địa bàn
thành phố Lạng Sơn đã phát
huy tốt vai trò cùng  lực lượng
chức năng tham gia làm tốt
công tác giữ gìn an ninh trật tự
(ANTT). Qua đó, góp phần
tuyên truyền, vận động Nhân
dân chấp hành tốt chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, các
quy định của địa phương, mang
lại bình yên cho mỗi người dân,
khối phố…

Đã gần 70 tuổi, từng là thầy
giáo dạy học trong quân
đội, từ khi nghỉ hưu đến

nay, ông Đinh Quang Tiến (sinh
năm 1953), Trưởng Ban bảo vệ
dân phố (BVDP) phường Vĩnh
Trại luôn hăng hái, nhiệt tình
tham gia vào công việc giữ gìn
ANTT của phường. 

Ông Tiến cho biết: Ban BVDP
thành lập từ năm 2008, gồm 10
tổ/50 thành viên. Với mong muốn
góp phần giữ gìn bình yên khu
phố, tôi cùng các thành viên trong
ban thường xuyên làm tốt công
tác tuần tra, giữ gìn ANTT, hỗ trợ
Công an phường giải quyết tốt các
vụ mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn,
tham gia hòa giải nhiều vụ việc
trong Nhân dân... Nhiều năm
qua, ANTT tại phường luôn được
đảm bảo, cuộc sống người dân
được bình yên. Điển hình như

năm 2011, nhận được tin có vụ
nữ sinh bị bạn trai đoạt mạng ở
Ga Lạng Sơn, ông Tiến cùng các
thành viên trong Ban BVDP phối
hợp với lực lượng chức năng đến
bảo vệ hiện trường. Ngoài ra, khi
gia đình nạn nhân tới hiện trường
để đưa thi thể nạn nhân về an
táng nhưng không có kinh phí,

ông Tiến đã ủng hộ 200.000 đồng
và đứng ra kêu gọi người dân
đóng góp hỗ trợ cho gia đình nạn
nhân với tổng số tiền hơn 7 triệu
đồng.

Tương tự ông Tiến, từng là
công an huyện Lộc Bình, khi nghỉ
hưu năm 2018, ông Chu Đình
Ngân, Trưởng Ban BVDP

phường Đông Kinh vẫn luôn tích
cực tham gia công tác BVDP, giữ
gìn ANTT trên địa bàn. Ông
Ngân cho hay: Đông Kinh là
phường trung tâm của thành phố
Lạng Sơn nên việc đảm bảo
ANTT trên địa bàn là nhiệm vụ
quan trọng. Chúng tôi thường
xuyên phân chia ca kíp rõ ràng để
đi tuần tra các ngõ phố, tuyến
đường của các khối nhằm kịp thời
phát hiện các đối tượng có dấu
hiệu khả nghi hoặc những người
có hành vi vi phạm ANTT, báo
cáo cấp trên giải quyết.

Bà Mai u Hằng, Chủ tịch
UBND phường Đông Kinh cho
biết: Ban BVDP là “cánh tay nối
dài” của lực lượng công an
phường. Hiện nay, phường Đông
Kinh có 8 tổ bảo vệ dân phố với
48 thành viên, giao ban định kỳ 1
lần/tháng. Ban BVDP là lực lượng
nòng cốt, nắm bắt tình hình an
ninh chính trị trên địa bàn dân cư,
bất kể khi nào xảy ra những vụ
việc gây mất ANTT trên địa bàn,
Ban BVDP đều có mặt đầu tiên,
kịp thời cùng lực lượng công an
phường nhắc nhở, giải quyết.

eo thống kê của Công an
thành phố Lạng Sơn, hiện trên địa
bàn thành phố có 5 ban BVDP,

chia làm hơn 50 tổ với gần 300
thành viên. Để thực hiện tốt
nhiệm vụ, Ban BVDP không
ngừng được củng cố, kiện toàn về
nhân sự, cập nhật kiến thức, kỹ
năng xử lý tình huống, vụ việc cụ
thể. 

Lực lượng này thường xuyên
cử thành viên tham gia tuần tra,
canh gác, nắm tình hình ANTT,
phát hiện các vụ việc mâu thuẫn,
tranh chấp trong Nhân dân, các
vụ vi phạm hành chính, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó
phản ánh đến cơ quan công an và
UBND phường có biện pháp
phòng ngừa, ngăn chặn; tham gia
hòa giải, giải quyết kịp thời mâu
thuẫn trong cộng đồng dân cư.
Ngoài ra, ban BVDP còn làm tốt
công tác phổ biến, tuyên truyền,
nâng cao cảnh giác, ý thức phòng
ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, vận
động Nhân dân chấp hành chủ
trương, đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước, các quy ước
về bảo vệ ANTT.

Với sự tích cực trong thực hiện
nhiệm vụ, các ban BVDP thực sự
là “cánh tay nối dài” trong việc giữ
gìn ANTT tại cơ sở. Đồng thời,
góp phần giúp quần chúng Nhân
dân nâng cao ý thức cảnh giác,
phòng chống tội phạm và tệ nạn
xã hội, đảm bảo ANTT trên địa
bàn.

TiỂu YẾN

Tổ bảo vệ dân phố khối 6, phường Vĩnh Trại cùng lực lượng Công an phường
tuần tra tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn

Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, các ban BVDP trên địa bàn thành phố đã
phối hợp tuần tra kiểm soát được gần 1.200 buổi với hơn 3.900 lượt người
tham gia; tuyên truyền pháp luật được hơn 80 cuộc; phối hợp bắt 8 vụ ma
túy; tham gia hòa giải thành công hơn 30 vụ; cung cấp 12 tin có giá trị cho
cơ quan chức năng… 

Những người bảo vệ bình yên dân phố

Cảnh giác trước các thủ đoạn 
xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng
Chống phá, xuyên tạc về vấn đề nhân sự là một thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội
chính trị tiến hành thường xuyên trước mỗi kỳ Đại hội. Trong quá khứ, tại Đại hội XII, các đối tượng
chống đối đã lập, điều hành trang mạng với tên gọi “Chân dung quyền lực” để tung ra các thông tin
đồn đoán nhân sự, xuyên tạc vấn đề tổ chức cán bộ.
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Ngày 9/11/2020, Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Cao

Lộc tổ chức khai mạc Hội thi
giáo viên dạy giỏi các môn
khoa học tự nhiên cấp THCS
năm học 2020 - 2021.

Tham gia hội thi có 67 giáo
viên đang giảng dạy tại các
trường có cấp THCS trong toàn
huyện. Hội thi được tổ chức với
6 môn học trong chương trình
giáo dục cấp THCS, gồm: Toán,
Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công
nghệ, Thể dục. 

Hội thi diễn ra trong 6 ngày
(9 - 14/11/2020). Mỗi giáo viên
thực hiện 2 nội dung thi: trình
bày một biện pháp góp phần
nâng cao chất lượng công tác
giảng dạy của cá nhân tại nhà
trường - nơi giáo viên đang
công tác và thực hành dạy 1 tiết
theo kế hoạch giáo dục tại thời
điểm diễn ra hội thi.

Đây là dịp để tuyển chọn,
công nhận giáo viên dạy giỏi
cấp huyện,  góp phần nâng cao
trình độ chuyên môn, kỹ năng
giảng dạy, chất lượng giáo dục. 

DƯƠNG DuYÊN

Cao LộC: 
67 giáo viên tham gia
hội thi giáo viên dạy
giỏi các môn khoa học
tự nhiên cấp THCs

Những năm gần đây, nhờ được
quan tâm đầu tư, nâng cấp về cơ
sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực
và triển khai nhiều giải pháp để
thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn, Trạm Y tế xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc đã từng bước
nâng cao chất lượng chăm sóc
sức khỏe (CSSK) ban đầu cho
Nhân dân.

Năm 2018 về trước, cơ sở
vật chất, trang thiết bị y tế
và nhân lực của Trạm Y tế

xã Xuất Lễ còn thiếu. Nhà trạm
chỉ có 3 phòng chật hẹp, thiếu
trang thiết bị khám chữa bệnh. Về
nhân lực chỉ có 5 người, vừa làm
nhiệm vụ tại trạm vừa làm nhiệm
vụ tăng cường, kiêm nhiệm nhiều
việc, dẫn đến thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn còn hạn chế. Năm
2018, Trạm Y tế xã được Nhà
nước đầu tư xây mới 12 phòng
chức năng và các công trình phụ
trợ. Đơn vị cũng được hỗ trợ thêm
nhiều trang thiết bị như: hệ thống
bình oxy, máy siêu âm, máy xét
nghiệm nước tiểu, máy xét
nghiệm huyết học... Cùng đó,
trạm cũng được bổ sung thêm
nhân lực, hiện tại, trạm có 7 cán
bộ, bao gồm: 2 bác sĩ, 1 y sĩ, 1 nữ
hộ sinh, 2 điều dưỡng và 1 chuyên
trách dân số.

Ông Vi Văn Trung, Trạm
trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Từ
những tiền đề về cơ sở vật chất và
nhân lực, trạm đã đẩy mạnh  công
tác chuyên môn. Chúng tôi đã
triển khai nhiều giải pháp như: xây

dựng phương hướng nhiệm vụ
với những mục tiêu, giải pháp cụ
thể cho từng chương trình khám
chữa bệnh; phân công nhiệm vụ
đảm bảo rõ người, rõ việc; thực

hiện trực 24/24 giờ; quán triệt cán
bộ phát huy 12 điều y đức, thực
hiện tốt quy tắc ứng xử đối với
bệnh nhân. Đơn vị phối hợp chặt
chẽ với các đơn vị liên quan trong

CSSK người dân…
Nhờ thực hiện tốt các giải pháp

trên, công tác CSSK ban đầu cho
Nhân dân của Trạm Y tế xã Xuất
Lễ đã đạt được những kết quả

đáng ghi nhận. Từ năm 2019 đến
nay, các chỉ tiêu thực hiện nhiệm
vụ đều tăng. Cụ thể, từ năm 2019,
trạm thực hiện được trên 87% kỹ
thuật do Sở Y tế phê duyệt (tăng
15% so với năm 2018). Năm 2019,
trạm thu hút gần 6.000 lượt bệnh
nhân đến khám chữa bệnh (tăng
10% so với năm 2018). Từ đầu
năm 2020 đến nay, trạm thu hút
hơn 4.300 lượt bệnh nhân đến
khám chữa bệnh; 54/54 phụ nữ
mang thai tại đại bàn xã đều sinh
tại cơ sở y tế. Từ năm 2018 đến nay,
100% trẻ em và phụ nữ có thai trên
địa bàn xã được quản lý chặt chẽ
và tiêm chủng đầy đủ (cách đây 5
năm, con số này chỉ gần 50%).
Ông Vi Văn Doỏng, thôn Co Chí,
xã Xuất Lễ cho biết: Do tuổi đã cao
hay ốm đau, mệt mỏi nên mỗi lần
đau ốm, tôi thường đến Trạm Y tế
xã để khám chữa bệnh. Hai năm
gần đây, cơ sở, trang thiết bị của
trạm khang trang, đầy đủ; y, bác sĩ
tận tình và có trách nhiệm nên tôi
thấy rất yên tâm khi khám chữa
bệnh ở trạm. 

Với những kết quả đó, từ năm
2018 đến nay, Trạm Y tế xã Xuất
Lễ được cấp có thẩm quyền công
nhận đạt chuẩn và duy trì Bộ tiêu
chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn
2011 – 2020.

THu DiỄM

Cán bộ Trạm Y tế xã Xuất Lễ khám bệnh cho người dân

Trạm y Tế xã xuấT Lễ

Địa chỉ tin cậy trong khám, chữa bệnh của người dân

Trường Tiểu học Vĩnh Trại
là một trong số các trường
học trên địa bàn thành

phố tiên phong lắp đặt hệ thống
camera an ninh để có thể quan
sát được toàn cảnh trường, bảo
đảm an ninh trong khuôn viên
trường. Với tổng số 27 mắt cam-
era được lắp đặt tại cổng chính,
sân trường, hành lang khu hiệu
bộ, khu vực bếp ăn và khu vực
nhà vệ sinh,  ban giám hiệu nhà
trường quản lý được trang thiết
bị, cơ sở vật chất, quan sát được
hành vi của học sinh, giáo viên,
nhân viên để kịp thời nhắc nhở,
xử lý khi có vi phạm.

Cô Mã ị Hường, Hiệu
trưởng Trường Tiểu học Vĩnh
Trại, thành phố Lạng Sơn cho
biết: Để đảm bảo công tác an
ninh cũng như giúp ban giám
hiệu nhà trường có thể quản lý tốt
giáo viên và học sinh, năm 2015,
nhà trường đã triển khai lắp đặt
hệ thống camera. Chỉ sau một
thời gian ngắn đưa vào hoạt
động, hệ thống đã mang lại hiệu
quả nhất định, ý thức của thầy và
trò được nâng cao, nhất là vấn đề
an ninh được đảm bảo, phòng
tránh hiện tượng mất cắp, phá
hoại tài sản, gây gổ, đánh nhau
của học sinh…

Cũng như Trường Tiểu học

Vĩnh Trại, Trường Mầm non
Tuổi ơ, phường Tam anh,
thành phố Lạng Sơn  đã lắp đặt hệ
thống camera từ năm 2014. Cô
Trần ị Nhàn, Hiệu trưởng nhà
trường cho biết: Trẻ em ở lứa tuổi
mầm non rất hiếu động, nghịch
ngợm nên việc lắp đặt hệ thống
camera là rất cần thiết. Qua hệ
thống camera, ban giám hiệu và
phụ huynh có thể quan sát được
các hoạt động của trẻ tại lớp học,
giám sát các giờ học cũng như
cách chăm sóc trẻ của giáo viên,
giúp phụ huynh học sinh yên tâm
hơn khi gửi gắm trẻ ở trường.

Chị Vy Ngọc Hà, đường Bà
Triệu, thành phố Lạng Sơn cho
biết: Nhờ có hệ thống camera của
lớp được kết nối vào điện thoại
nên dù ở đâu, tôi cũng quan sát
được con mình, thấy các cô chăm
sóc cháu rất tốt nên tôi yên tâm,
tin tưởng gửi con để làm việc. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ
ứng dụng công nghệ thông tin
nói chung và công tác giám sát,
an ninh trật tự trong trường học
nói riêng, hằng năm, Phòng Giáo
dục và Đào tạo thành phố Lạng
Sơn đã gửi các văn bản, kế hoạch
đề nghị các trường công lập trực
thuộc lắp đặt, theo dõi và rà soát
hiện trạng hệ thống camera giám
sát, an ninh trong nhà trường.

eo đó, hiện nay, trên địa
bàn thành phố Lạng Sơn đã có
13/30 trường công lập và 10/10
trường ngoài công lập lắp đặt hệ
thống camera an ninh. Hệ thống
camera chủ yếu phục vụ việc
quản lý, giúp ban giám hiệu các
trường bao quát toàn bộ sự việc
diễn ra bên trong và ngoài cổng
trường. Đặc biệt, hệ thống cam-
era còn giúp nhà trường, phụ
huynh có thể truy xuất, kiểm tra
dữ liệu lưu giữ nếu có vấn đề xảy
ra trong khuôn viên nhà trường.
Từ đó, giúp giáo viên, học sinh
được dạy và học trong môi
trường an toàn, lành mạnh, củng
cố lòng tin của phụ huynh học

sinh.
Ông Nguyễn Trần Khánh,

chuyên viên Phòng Giáo dục và
Đào tạo thành phố Lạng Sơn cho
biết: Việc lắp đặt hệ thống camera
mang lại nhiều lợi ích cho các
trường học, đảm bảo môi trường
giáo dục văn minh, hiện đại. ời
gian tới, Phòng Giáo dục và Đào
tạo thành phố tiếp tục khuyến
khích các trường vận động tổ
chức, cá nhân tài trợ hoặc cân đối
kinh phí để lắp đặt camera an
ninh; góp phần thực hiện đầy đủ,
nghiêm túc hơn nội quy, quy chế
của trường, của lớp, hạn chế các
hành vi phản giáo dục đối với
mỗi cán bộ, giáo viên, học sinhn

THànH pHố Lạng Sơn

Tiện ích từ camera trong trường học
Tiểu YếN

Những năm gần đây,  nhiều trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã triển khai lắp đặt hệ thống
camera an ninh trong khuôn viên và khu vực lớp học. Điều này, giúp nhà trường quản lý an ninh học
đường chặt chẽ hơn, ngăn chặn các tệ nạn học đường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của
mỗi nhà trường.

Nhân viên bảo vệ Trường THCS Vĩnh Trại kiểm tra an ninh trên hệ thống camera
của nhà trường

“Hiện tại, Cao Lộc có 16/22 trạm y tế cấp xã được công nhận đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc
gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó, Trạm Y tế xã Xuất Lễ là một trong những
đơn vị đạt chuẩn thực hiện tốt nhất công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Với đặc

thù của xã biên giới, xa trung tâm, địa bàn rộng, Trạm Y tế xã Xuất Lễ phải thực hiện tất cả
các chức năng khám chữa bệnh. Sau khi được tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
con người thì Trạm Y tế xã Xuất Lễ đã làm tốt công tác CSSK ban đầu cho Nhân dân.
Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ để trạm phát huy tốt kết quả đã đạt được,
luôn là chỉ tin cậy trong khám chữa bệnh cho người dân”.

Bác sĩ Chu Đình Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc 

Các giáo viên dự hội thi 
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Huyện Văn Quan có 17
đoàn xã, thị trấn, 12
đoàn trường học và

đoàn trực thuộc với hơn 4.000
đoàn viên. Mô hình cơ sở đoàn “3
chủ động” được Huyện đoàn Văn
Quan triển khai từ năm 2019 đến
100% cơ sở đoàn trên địa bàn với
các nội dung: chủ động thực hiện
quản lý đoàn viên và chăm lo,
nắm bắt tình hình thanh niên ở
địa phương, đơn vị; chủ động xây
dựng và thực hiện kế hoạch công
tác; chủ động tham mưu với cấp
ủy, phối hợp với các tổ chức liên
quan. 

Để thực hiện mô hình “3 chủ
động”, tháng 10 hằng năm, bí thư,
phó bí thư 29/29 đoàn cơ sở trong
huyện xây dựng kế hoạch hoạt
động cho năm tiếp theo. Huyện
đoàn phân công cán bộ theo dõi,
hướng dẫn cơ sở thực hiện, kiểm
tra, đánh giá. Trong đó, yêu cầu
các cơ sở đoàn nghiên cứu, nắm
bắt tình hình địa bàn, tích cực
tham mưu với cấp ủy, chính
quyền xây dựng kế hoạch hoạt
động phù hợp với thực tiễn, phát
huy hiệu quả vai trò của tổ chức
đoàn; đảm bảo mô hình có ý
nghĩa thiết thực với xã hội và

đoàn viên, thanh thiếu nhi trong
khu vực. Đối với tiêu chí quản lý
đoàn viên, các cơ sở đoàn phải
thường xuyên cập nhật số lượng
đoàn viên, thanh niên (ĐVTN)
tại đơn vị, có đánh giá sơ bộ về
tình hình của từng ĐVTN. 

Anh Bế Trường Giang, Bí thư
đoàn xã Liên Hội, huyện Văn
Quan cho biết: Chúng tôi chủ
động nắm bắt tư tưởng, nguyện
vọng của ĐVTN thông qua các
kênh như: mạng xã hội, sinh hoạt
đoàn, hội nghị giao ban, trực tiếp
gặp gỡ, trao đổi... Tùy điều kiện,
hoàn cảnh của từng ĐVTN mà bí
thư, phó bí thư đoàn có hướng hỗ
trợ, giúp đỡ. Cụ thể, thanh niên
có năng khiếu sẽ là hạt nhân
trong hoạt động văn hóa văn
nghệ, thể dục thể thao; thanh
niên có tiềm năng trong phát
triển kinh tế sẽ hỗ trợ học tập
kinh nghiệm, xây dựng mô hình
điểm trong phát triển kinh tế.
Những ĐVTN yếu thế, có hoàn
cảnh khó khăn, có nguy cơ mắc
tệ nạn xã hội, cơ sở đoàn sẽ có kế
hoạch giúp đỡ với từng đối
tượng. 

Từ năm 2019 đến nay, thông
qua triển khai các nội dung trong

công tác xây dựng cơ sở đoàn “3
chủ động”, đoàn cơ sở đã giúp đỡ
17 thanh niên yếu thế, hỗ trợ 25
thanh niên làm chủ hộ nghèo
thoát nghèo bằng nhiều hình

thức như: hỗ trợ kinh phí, cây
giống, con giống, ngày công lao
động, thủ tục vay vốn phát triển
kinh tế, tập huấn kỹ năng, tìm
kiếm việc làm... Cùng đó, các cơ

sở đoàn đã huy động ĐVTN tổ
chức gần 200 buổi dọn vệ sinh
môi trường; xây dựng, chăm sóc
48 km đường hoa; làm 7 km
đường bê tông; xây dựng 33 điểm
vui chơi cho thiếu nhi; trồng mới
10.000 cây xanh;…

Việc xây dựng mô hình cơ sở
đoàn “3 chủ động” đã tạo nên
một phong trào thi đua tích cực,
từng bước xây dựng tác phong, lề
lối làm việc của đội ngũ cán bộ
đoàn cơ sở chủ động, trách
nhiệm hơn. Đặc biệt, nhiều đoàn
cơ sở đã chủ động huy động
mạnh thường quân ủng hộ thực
hiện các phong trào, công trình
của đoàn. Anh Đỗ Văn uần,
Phó Bí thư Huyện đoàn Văn
Quan nhấn mạnh: Sau 2 năm
triển khai mô hình, hoạt động
đoàn và phong trào thanh thiếu
niên trên địa bàn huyện đã có
chuyển biến tích cực. Việc xây
dựng kế hoạch và chương trình
công tác, thực hiện các chiến
dịch, phong trào được các đoàn
cơ sở triển khai cụ thể, rõ ràng với
nhiều hoạt động phù hợp, sáng
tạo. Các buổi sinh hoạt chi đoàn
ngày càng đổi mới về nội dung,
hình thức, để thu hút ĐVTN
tham gia. Kết quả năm 2020, đã
có 22/29 cơ sở đoàn được Huyện
đoàn Văn Quan công nhận cơ sở
đoàn “3 chủ động”. ời gian tới,
Huyện đoàn Văn Quan tiếp tục
chỉ đạo, hướng dẫn triển khai mô
hình để tổ chức đoàn thực sự trở
thành môi trường tốt cho cán bộ
đoàn rèn luyện, thể hiện năng lực
của bản thân. Đồng thời nâng cao
hiệu quả hoạt động công các
đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi tại cơ sởn

Huyện đoàn Văn Quan:

Hiệu quả từ mô hình “3 chủ động”
Việc thực hiện mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động” do Trung ương Đoàn phát động từ năm 2018 đã góp
phần tăng cường sự chủ động của cán bộ đoàn cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động công
tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện Văn Quan. 

ĐVTN huyện Văn Quan xây dựng đường hoa tại xã nông thôn mới

Phát huy vai trò nòng cốt
trong hoạt động nhân đạo của
địa phương,  những năm qua,
Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện
Bắc Sơn đã có nhiều hoạt động
thiện nguyện hướng đến cơ sở
và hộ nghèo, người có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm
sẻ chia, giúp đỡ họ vượt qua
khó khăn trong cuộc sống,
vươn lên thoát nghèo.

Trong tháng 9 vừa qua, chị
Lăng Thị Hà (sinh năm
1991), thôn Nà Nhì, xã

Đồng Ý, huyện Bắc Sơn không
may bị tai nạn giao thông gẫy tay
cần phải mổ gấp. Tuy nhiên, gia
đình chị thuộc diện hộ nghèo
nên không có tiền chi trả viện
phí. Biết được hoàn cảnh khó
khăn của chị Hà, Hội CTĐ
huyện Bắc Sơn đã trích 5 triệu
đồng từ nguồn quỹ nhân đạo hỗ
trợ đột xuất để chị có thêm điều
kiện chữa trị bệnh.

Chị Lăng ị Hà cho biết: Tôi
rất xúc động và cảm ơn Hội
CTĐ huyện, xã đã quan tâm, hỗ
trợ để tôi có thêm điều kiện chi
trả viện phí. Qua đây, tôi mong
muốn  nhiều hoàn cảnh khó
khăn giống như tôi sẽ được các
cấp, ngành, các cấp hội CTĐ
quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia khó
khăn kịp thời, để người nghèo có
thêm điều kiện vươn lên, ổn
định cuộc sống.

Trong những năm qua,
không chỉ có chị Hà được quan
tâm giúp đỡ, mà còn có hàng
trăm lượt hộ nghèo, người có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
được giúp đỡ, sẻ chia. Cùng với

những hoạt động thăm hỏi, tặng
quà, hỗ trợ đột xuất, Hội CTĐ
huyện Bắc Sơn còn làm cầu nối
giữa các tổ chức, doanh nghiệp
tổ chức các chương trình thiện
nguyện đến với học sinh nghèo
vùng sâu, vùng cao trong huyện.
eo đó, trong năm 2019, hội đã
phối hợp với các doanh nghiệp,
nhà hảo tâm tặng quần áo ấm,
chăn ấm cho trên 1.100 lượt học
sinh nghèo, tặng 10 xe đạp cho
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, xây bếp ăn trường học

tại xã Tân Tri… với tổng trị giá
trên 225 triệu đồng. Đơn cử như
trong dịp khai giảng năm học
mới 2020 - 2021, hội phối hợp
với Công an huyện Bắc Sơn tặng
35 suất quà, 90 hộp sữa, bánh
kẹo cho các học sinh nghèo tại
điểm trường Lân Cà, Trường
Mầm non xã Trấn Yên, trị giá 10
triệu đồng; hội trích nguồn quỹ
nhân đạo hỗ trợ 5 học sinh
nghèo Trường THCS xã Vũ Lăng
nhằm động viên, khích lệ các em
trong học tập.

Anh Dương Hữu Tuân, Chủ
tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Bắc
Sơn cho biết: Làm công tác CTĐ,
chúng tôi và các tổ chức thiện
nguyện, nhà hảo tâm luôn
hướng đến những cảnh đời kém
may mắn, người nghèo. Với cách
thức vận động “người có giúp
người khó”, với tinh thần “lá lành
đùm lá rách”, tạo động lực, giúp
người yếu thế vươn lên trong
cuộc sống.  Để công tác thiện
nguyện, sẻ chia khó khăn với
người nghèo tiếp tục phát huy
hiệu quả,  trong thời gian tới, hội
sẽ đẩy mạnh vận động nguồn
lực, làm cầu nối giữa các tổ chức,
nhà hảo tâm; đưa các hoạt động
thiện nguyện, nhân đạo ngày
càng phong phú, ý nghĩa đến với
người nghèo, người kém may
mắn.

Đánh giá về  hoạt động nhân
đạo của Hội CTĐ huyện Bắc
Sơn, bà Nông Bích uận, Chủ
tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết:
Trong những năm qua, Hội
CTĐ huyện Bắc Sơn luôn là
điểm sáng trong công tác thiện
nguyện nhân đạo, đặc biệt là
phong trào “Tết vì người nghèo
và nạn nhân chất độc da cam”.
Công tác vận động nguồn lực để
thực hiện hoạt động cứu trợ đột
xuất, phong trào hiến máu tình
nguyện cũng luôn đứng trong
tốp đầu của tỉnh. 

ĐĂNG THùY

Hội CHữ THập Đỏ HuyệN BắC sơN

Hướng đến những mảnh đời khó khăn

Nhà hảo tâm hỗ trợ tiền  viện phí cho chị Lăng Thị Hà, thôn Nà Nhì, xã Đồng Ý

THỤC QuYÊN

Trong năm 2019,  Hội CTĐ huyện Bắc Sơn đã làm cầu nối, vận động các tổ
chức, nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà, tặng quần áo ấm, chăn ấm cho
trên 3.100 lượt người nghèo, với tổng trị giá trên 812 triệu đồng. 9 tháng
đầu năm 2020, hội đã đến thăm, tặng quà, hỗ trợ đột xuất cho trên 3.100
lượt người nghèo, với tổng trị giá trên 760 triệu đồng. Thông qua các hoạt
động cứu trợ, tặng quà đã góp phần giúp các đối tượng hộ nghèo, bệnh
nhân nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Từ ngày 9/11 đến ngày
17/11/2020, Ban Tuyên giáo -

Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính
trị huyện Chi Lăng tổ chức  bồi
dưỡng lý luận chính trị cho 85
đảng viên mới.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học
viên được truyền đạt các chuyên
đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và
tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động
của Đảng và cách mạng Việt Nam;
Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ
nghĩa xã hội (CNXH) và con đường
đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy
sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ
XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà
nước pháp quyền XHCN; Đường lối
và chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội; Phát triển giáo dục và đào tạo,
khoa học và công nghệ, xây dựng
và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo
vệ môi trường; Tăng cường quốc
phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc
tổ quốc, giữ vững môi trường hòa
bình, ổn định chính trị, trật tự, an
toàn, xã hội; chủ động và tích cực
hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ
chức, hoạt động của Đảng và công
tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây
dựng Đảng về đạo đức…

Được biết, năm 2020,  Đảng bộ
huyện Chi Lăng được giao chỉ tiêu
kết nạp từ 150 đảng viên trở lên.
Đến nay, huyện đã kết nạp được
138 đảng viên, đạt 92% chỉ tiêu
giao.

ĐĂNG THùY

CHi LăNG
Bồi dưỡng lý luận chính
trị cho đảng viên mới 
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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: 1 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
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá

tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu
giá tài sản - Sở Tư      pháp tỉnh Lạng
Sơn (tầng 3 Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Lạng Sơn).          

2. Tên, địa chỉ người có tài
sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
(số 52, đường Lê Đại Hành,
phường Vĩnh Trại, thành phố
Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: 51 mặt
hàng sản phẩm dệt may và đồ da
dụng các loại do Trung Quốc sản
xuất, hàng mới 100% đã có quyết
định tịch thu sung quỹ Nhà nước
của Chi cục Hải quan Tân anh. 

4. Giá khởi điểm của tài sản:
57.950.000 đồng (Năm mươi bảy
triệu, chín trăm năm mươi nghìn
đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia
đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá:
150.000 đồng/1 hồ sơ 

b. Tiền đặt trước: 11.000.000
đồng/1 hồ sơ 

6. ời hạn, địa điểm bán hồ
sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận
hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài
sản; nộp tiền đặt trước; nộp phiếu
trả giá; thời gian, địa điểm tổ chức
buổi công bố giá:

a. ời hạn, địa điểm bán hồ
sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận
hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ
hành chính): từ ngày 10/11/2020
đến ngày 16/11/2020 tại nơi tiếp
nhận và đăng ký hồ sơ tham gia
đấu giá của Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản. 

b. ời gian, địa điểm xem tài
sản (trong giờ hành chính): từ
ngày 10/11/2020 đến ngày
13/11/2020 tại kho của Chi cục
Hải quan Tân anh.

c. ời hạn, địa điểm nộp tiền
đặt trước (trong giờ hành chính):
trong 3 ngày: 13, 16 và

17/11/2020 tại ngân hàng. 
d. ời hạn, địa điểm nộp

phiếu trả giá (trong giờ hành
chính): trong 3 ngày: 13, 16 và
17/11/2020 tại nơi tiếp nhận và
đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá
của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản. 

đ. ời gian, địa điểm tổ chức
buổi công bố giá: 9 giờ 00 phút
ngày 18/11/2020 tại phòng họp
tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Lạng Sơn.

7. Điều kiện, cách thức đăng
ký tham gia đấu giá

a. Điều kiện: cá nhân là công
dân hoặc người đại diện hợp
pháp của tổ chức có năng lực
hành vi dân sự đầy đủ theo quy
định của pháp luật; có giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp có
ngành nghề kinh doanh phù hợp
với tài sản đấu giá; đã nộp lệ phí
môn bài năm 2020 (nếu là tổ

chức); có đủ năng lực tài chính để
mua tài sản đấu giá. 

b. Cách thức: người tham gia
đấu giá đến trung tâm đăng ký
tham gia đấu giá tại nơi tiếp nhận
và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá
của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản. 

8. Hình thức đấu giá,
phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: đấu giá
bằng bỏ phiếu gián tiếp, một
vòng, công khai giá khởi điểm tài
sản. 

b. Phương thức đấu giá: Trả
giá lên, khách hàng trả từ giá khởi
điểm trở lên. 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
(SĐT: 02053.719.220) hoặc trang
fanpage của Trung tâm: “TTDV
Đấu giá tài sản – tỉnh Lạng Sơn”
hoặc Cục Hải quan tỉnh Lạng
Sơn. 

THÔNG Báo Đấu Giá Tài sảN

CHăm SóC Và pHáT Huy Vai Trò người Cao Tuổi:

Ghi nhận qua Tháng hành động 
vì người cao tuổi Việt Nam

Ông Nông Ngọc Tăng,
Trưởng Ban Đại diện Hội
NCT tỉnh cho biết: Năm

2020, là năm thứ 6, Lạng Sơn
cùng cả nước thực hiện Tháng
hành động vì NCT Việt Nam, đây
được coi là đợt cao điểm hướng
các hoạt động về hội viên. Chủ đề
tháng hành động năm nay là
“Chăm sóc và phát huy vai trò của
NCT”. Theo đó, các cấp hội tập
trung hướng các hoạt động vào
việc chăm sóc NCT có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn, cô đơn không
nơi nương tựa và phát huy vai trò
NCT... Để thực hiện hiệu quả,
ngay từ tháng 8/2020, Ban Đại
diện Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội
nghị triển khai, thảo luận về nhiều
nội dung như: rà soát đối tượng
cần hỗ trợ; vận động nguồn lực
thực hiện; hình thức hỗ trợ, giúp
đỡ các đối tượng NCT… 

Trên cơ sở đó, các cấp hội xây
dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm
vụ phù hợp với tình hình thực tế.
Ông Lương Viết Khê, Trưởng Ban
Đại diện Hội NCT thành phố
Lạng Sơn cho biết: Ban Đại diện
đã xây dựng hướng dẫn tổ chức
thực hiện áng hành  động vì
NCT Việt Nam; triển khai họp với
chủ tịch hội NCT của 8 phường,
xã để thống nhất và giao chỉ tiêu
thực hiện. Các cấp hội ở cơ sở đã
tổ chức thực hiện với nhiều hoạt
động như: chăm sóc sức khỏe,
thăm hỏi NCT khó khăn, ốm đau,
bệnh tật… và đạt nhiều kết quả
tích cực. Đơn cử như xã Hoàng
Đồng, số NCT được khám sức
khỏe là 401 trường hợp, số NCT

được thăm hỏi, tặng quà là 101
trường hợp; phường Đông Kinh
có 892 NCT được khám sức
khỏe;… 

Cũng như Hội NCT thành
phố Lạng Sơn, các cấp hội NCT
đã tích cực phối hợp tổ chức thực
hiện áng hành động vì NCT
Việt Nam năm 2020 với hoạt
động đa dạng, phong phú. Qua
đó, vận động được nhiều nguồn
lực, kinh phí để tổ chức các hoạt
động chăm sóc NCT, nhất là
những trường hợp NCT neo đơn,
bệnh tật, gặp hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn… eo số liệu tổng
hợp chưa đầy đủ, trong áng
hành động năm nay, các cấp hội,
các gia đình trên địa bàn tỉnh đã
tặng trên 2.000 suất quà cho
NCT; cơ quan liên quan tổ chức
khám sức khỏe cho khoảng
15.000 NCT. Trong đó, riêng cấp
tỉnh đã thành lập đoàn đến tặng
64 suất quà, trị giá 500 nghìn
đồng/suất cho NCT các huyện:
Bình Gia, Lộc Bình và Tràng
Định. Ngoài ra, các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao…
cho hội viên cũng được các cấp
hội duy trì và đẩy mạnh.  Bà Mã
ị ơ, 78 tuổi, thôn Nà Chí, xã
ống Nhất, huyện Lộc Bình cho
biết: Hoàn cảnh gia đình tôi rất
khó khăn. Mới đây, tôi được các
cấp hội NCT thăm, tặng quà và
tiền mặt. Tôi rất vui về sự hỗ trợ
kịp thời này. 

Bên cạnh được chăm sóc,
trong áng hành động vì NCT
Việt Nam, lớp người “cây cao
bóng cả” trên địa bàn tiếp tục duy

trì và phát huy vai trò của mình
trong nhiều lĩnh vực của đời
sống. Hiện nay, trên địa bàn có
gần 3.300 NCT tham gia công tác
Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức, đoàn thể;
gần 24.000 hội viên NCT còn sức
khoẻ vẫn trực tiếp tham gia lao
động sản xuất, kinh doanh dịch
vụ… Trên mọi cương vị và lĩnh
vực công tác, NCT luôn có tinh
thần trách nhiệm cao, tích cực
hiến công, hiến kế, góp sức phát
triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an
ninh trật tự tại địa phương. Chỉ
tính riêng trong tháng 10/2020,
NCT trên địa bàn tỉnh đã vận
động hàng chục nghìn gia đình

ký cam kết đảm bảo an ninh trật
tự, cung cấp gần 30 nguồn tin cho
lực lượng chức năng giải quyết
các vụ việc, đấu tranh phòng
chống tội phạm và  tham gia hoà
giải khoảng 30 vụ mâu thuẫn
trong cộng đồng dân cư…

Phát huy những kết quả đạt
được của áng hành động vì
NCT Việt Nam năm 2020, thời
gian tới, các cấp hội NCT trên địa
bàn tiếp tục tuyên truyền, vận
động và tổ chức thực hiện các
hoạt động chăm sóc, phụng
dưỡng NCT, động viên các cụ
sống vui, sống khỏe và luôn là
tấm gương mẫu mực để con cháu
noi theon

Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) đã tích cực phối hợp tổ chức thực hiện Tháng hành
động vì NCT Việt Nam (tháng 10) và đạt nhiều kết quả quan trọng về công tác chăm sóc và phát huy vai
trò NCT, góp phần động viên NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tặng quà hội viên có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình, nhân dịp
Tháng hành động vì NCT Việt Nam 2020. 

HOÀNG HuẤN

Văn phòng UBND tỉnh vừa có
văn bản chỉ đạo việc thực

hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về tập
trung kiểm soát bệnh dịch tả lợn
châu Phi tái phát, lây lan ra diện
rộng.

Tại Công văn số 7258/BNN-TY,
ngày 20/10/2020, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
đề nghị UBND các tỉnh, thành
phố chỉ đạo các sở, ngành và
chính quyền các cấp tập trung
các nguồn lực để tổ chức phòng,
chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Trong đó, chú trọng một số nội
dung: chủ động giám sát dịch
bệnh trên đàn lợn, nhất là tại khu
vực đã từng có dịch bệnh xuất
hiện, khu vực có nguy cơ cao; xử
lý nghiêm các trường hợp không
báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết
mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc
bệnh ra môi trường; tăng cường
kiểm soát chặt chẽ việc vận
chuyển lợn, tăng cường công tác
thông tin, tuyên truyền về phòng
chống bệnh. 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chủ trì, phối hợp các
cơ quan liên quan nghiên cứu,
triển khai thực hiện chỉ đạo của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và các nhiệm vụ UBND
tỉnh yêu cầu tại Công văn số
473/UBND-KT ngày 11/5/2020 về
việc tập trung triển khai cấp bách
các biện pháp phòng, chống
bệnh dịch tả lợn châu Phi tái
phát, lây lan diện rộng; Công văn
số 739/UBND-KT ngày 3/7/2020
về việc tập trung triển khai quyết
liệt các giải pháp kiểm soát, ngăn
chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi
lây lan ra diện rộng trên địa bàn
tỉnh; Kế hoạch số 138/KH-UBND
ngày 19/8/2020 về phòng, chống
bệnh dịch tả lợn châu Phi giai
đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn; báo cáo, tham mưu, đề
xuất UBND tỉnh giải quyết những
nội dung vượt thẩm quyền.

BT

Tập trung kiểm soát
bệnh dịch tả lợn châu
phi tái phát, 
lây lan ra diện rộng
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Ông Joe Biden chuẩn bị cho việc
thành lập chính phủ mới

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald
Trump không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu
cử tổng thống Mỹ và thúc đẩy tiến trình kiện
tụng, ông Joe Biden - chính khách đảng Dân chủ
được truyền thông Mỹ đưa tin là đã giành chiến
thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đã
có những bước đi đầu tiên chuẩn bị cho việc
thành lập chính phủ mới.

Ông Biden và Thượng nghị sỹ Kamala Harris
(người liên danh tranh cử với ông) đã ra mắt
website BuildBackBetter.com và tài khoản Twitter
@Transition46 để sẵn sàng cho tiến trình chuyển
giao quyền lực hướng tới việc thành lập chính
phủ mới. Ông Biden sẽ công bố thành lập nhóm
đặc trách ứng phó với dịch Covid-19 gồm 12
thành viên. Nhóm này sẽ đi vào hoạt động trong
ngày làm việc đầu tiên của chính quyền mới.

Hơn 1.600 người di cư châu phi đến
quần đảo Canary của Tây Ban Nha

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Tây Ban Nha cho
biết: Hơn 1.600 người di cư châu Phi đã đến quần
đảo Canary của nước này trong hai ngày qua. Số
người di cư đến quần đảo này đã tăng cao trong
những tháng gần đây sau khi nhiều thỏa thuận
kiểm soát biên giới được ký kết giữa Liên minh
châu Âu (EU) với Libya, Maroc và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo
số liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, từ tháng
1/2020, hơn 11.000 người di cư bất hợp pháp đã
tìm đường đến quần đảo Canary, tăng gấp hơn 7
lần so với cùng kỳ năm 2019.

Campuchia kỷ niệm hoành tráng
Quốc khánh thứ 67 giữa đại dịch
Covid-19

Sáng 9/11/2020, tại thủ đô Phnom Penh đã
diễn ra lễ kỷ niệm hoành tráng 67 năm ngày
Quốc khánh Campuchia với sự tham dự của
nhiều quan chức cấp cao và hàng nghìn người
đại diện các lực lượng. Trước thời điểm xảy ra đại
dịch Covid-19, nền kinh tế Campuchia hằng năm
đạt tăng trưởng trên 7% liên tục trong hơn một
thập kỷ. Campuchia cũng được dự báo sẽ là một
trong những quốc gia ASEAN có khả năng phục
hồi kinh tế nhanh nhất sau đại dịch Covid-19.

Tấn công khủng bố vào đồn quân sự
iraq khiến 11 người chết, 8 người bị
thương

Cảnh sát và giới chức y tế Iraq sáng 9/11/2020
cho biết, các tay súng không rõ danh tính đã tấn
công 1 đồn quân sự tại quân Al-Radhwaniya bằng
lựu đạn và súng tự động khiến ít nhất 11 người
đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương, trong
đó có nhiều binh sĩ. Hiện quân đội và cảnh sát
đang tiến hành một chiến dịch truy tìm những kẻ
tấn công.

Tại Iraq hiện vẫn còn nhiều tay súng khủng bố
thuộc tổ chức này ẩn náu và thường tiến hành
các vụ tấn công nhỏ lẻ nhằm vào lực lượng an
ninh.

TS (TỔNG HỢP) 

Ngân sách đã chi hơn
17.700 tỷ đồng để khắc
phục đại dịch Covid-19

Theo thông tin từ Bộ Tài chính,
ngân sách Nhà nước đã chi khoảng
17.770 tỷ đồng cho công tác phòng
chống dịch và hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19,
trong đó 5.080 tỷ đồng thực hiện
các chế độ đặc thù trong phòng
chống dịch và hỗ trợ 12,78 triệu đối
tượng bị ảnh hưởng của đại dịch là
12.680 tỷ đồng (theo Nghị quyết số
42/NQ-CP và Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg).

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng
cho biết: Tổng chi ngân sách Nhà

nước trong 10 tháng đạt 1,26 triệu
tỷ đồng và bằng 72,1% dự toán,
tăng 9,7% cùng kỳ.

Bão số 12: Các tỉnh Nam
Trung bộ cấm biển, kêu
gọi tàu thuyền trú, tránh

Sáng 9/11/2020, các tỉnh Nam
Trung bộ khẩn trương triển khai các
biện pháp ứng phó bão số 12, thực
hiện cấm biển, kêu gọi tàu thuyền
vào nơi trú, tránh an toàn. Hầu hết
các phương tiện hoạt động trên
vùng biển Nam Trung bộ đã biết
được diễn biến của bão số 12 để di
chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Tại
tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên có
khoảng hơn 200.000 lồng bè, với

hàng ngàn lao động trên biển đã
khẩn trương chằng néo, gia cố, sẵn
sàng đưa lao động vào bờ khi có
lệnh. Đến thời điểm này, các tỉnh từ
Bình Định đến Bình Thuận đã lên kế
hoạch di dời khoảng 400.000 dân
vùng xung yếu đi tránh bão; trong
đó, nhiều nhất tại tỉnh Khánh Hòa
với hơn 150.000 người. 

Đồng Tháp chuẩn bị 3
triệu giỏ hoa cảnh các
loại phục vụ tết

Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng
Tháp trồng 100 ha hoa kiểng các
loại phục vụ tết 2021, cung ứng cho
thị trường khoảng 3 triệu giỏ hoa
kiểng các loại. Loài hoa được trồng

nhiều nhất là cúc mâm xôi, vạn thọ,
hoa hồng, cúc đồng tiền, cát tường
và hoa sứ… Năm nay, diện tích
trồng hoa tết ở Sa Đéc vẫn giữ mức
ổn định. Để hoa phát triển đồng
đều, người trồng hoa, cảnh Tết hiện
tích cực trong khâu chăm sóc, theo
dõi sự sinh trưởng qua từng giai
đoạn để có thể cạnh tranh tốt trên
thị trường hoa cảnh tết năm 2021.

Dàn Hoa hậu Hoàn vũ
Việt Nam đồng loạt
hướng về miền Trung

Hưởng ứng tinh thần “lá lành
đùm lá rách,” cả nước chung tay
hướng về miền Trung, tổ chức Hoa
hậu Hoàn vũ Việt Nam và dàn Hoa

hậu đã thực hiện nhiều chuyến
thiện nguyện nhằm chia sẻ khó
khăn với bà con vùng lũ tại Thừa
Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng
Trị. Thay mặt đoàn, Á hậu Lệ Hằng
đã trao 1.500 phần quà gồm tiền
mặt, sách vở, đồ dùng học tập cho
trẻ em, nhu yếu phẩm thiết yếu cho
học sinh ở 6 trường bị thiệt hại nặng
tại huyện Hướng Hóa, Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị - nơi chịu ảnh hưởng của
cơn bão số 8 và 9. Đầu tháng 11,
Hoa hậu H’Hen Niê và MC Phước
Lập đến thăm hỏi và động viên các
nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng,
Trà Vân, Trà My, tỉnh Quảng Nam với
tổng số tiền 200 triệu đồng… 

TS (TỔNG HỢP)

Ông Nguyễn Tri Sáu,
Chủ tịch Hội đồng
Quản trị, Giám đốc

Hợp tác xã Nông nghiệp sản
xuất và Thương mại Sáu
Nhung, huyện Đắk Hà, tỉnh
Kon Tum chia sẻ: Hợp tác xã
Sáu Nhung đang canh tác 300
ha theo tiêu chuẩn hữu cơ với
hệ thống công nghệ tưới nước
phun mưa, nhà kính phơi sấy
bằng năng lượng mặt trời. Để
sản phẩm được người tiêu
dùng đón nhận, hợp tác xã đã
quan tâm đổi mới sáng tạo cả
trong phương thức sản xuất
để tạo ra cà phê chất lượng
cao cũng như cả về nhận thức
của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Tri Sáu cho
biết: “Năm tỉnh Tây Nguyên
đều tập trung vào cây cà phê
do đó đổi mới, sáng tạo chế
biến cà phê chất lượng rất cần
thiết. ực tế hiện nay, người
dân ai cũng phải nhận thức
điều này. Vì có thể thay đổi
nhận thức chế biến, thưởng
thức, giới thiệu cà phê thì
mới đưa sản phẩm ra thị
trường, mới cạnh tranh được
các hãng cà phê lớn của quốc
tế”.

eo ông Lê Đức Huy,
Phó tổng Giám đốc công ty
TNHH MTV Xuất nhập
khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco
Đắk Lắk) - một trong những
đơn vị xuất khẩu cà phê hàng
đầu Việt Nam, nước ta là một
trong những quốc gia xuất
khẩu cà phê, đặc biệt là cà phê
Robusta, hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cà
phê của Việt Nam chưa được
đánh giá tương xứng với vị
thế và tiềm năng của nó. Điều
này làm ảnh hưởng đến giá cả
của mặt hàng này, cũng như
khó cải thiện đời sống của
nông dân trồng cà phê vốn
còn nhiều khó khăn. Vì vậy,

vận động, đổi mới sáng tạo để
gia tăng giá trị là xu hướng
nhưng cũng là yêu cầu mang
tính sống còn của ngành cà
phê Việt Nam.

“Cà phê Việt Nam đa số là
sản lượng, chất lượng thì
chưa được biết đến nên giá trị
chưa cao. Vì vậy, để thế giới
biết về chất lượng cà phê Việt
Nam cũng như người tiêu
dùng biết được thương hiệu
thì cần nâng cao năng lực của
người nông dân, chỉ cho
họ biết trên thế giới còn nhiều
loại cà phê ngon như thế nào.
Ngoài vấn đề phơi sấy truyền
thống thì có những biện pháp
thu hoạch chế biến nâng cao
chất lượng cà phê. Bên cạnh
đó là biết đánh giá cà phê như
thế nào là ngon từ đó có biện
pháp nâng cao chất lượng cà
phê lên” - ông Lê Đức Huy
bày tỏ.

Ông Nguyễn ế Long,
Viện Chính sách và Chiến
lược phát triển nông nghiệp
nông thôn Việt Nam cho
rằng: Đổi mới sáng tạo trong

chuỗi giá trị ngành cà phê là
một chiến lược dài hơi phải
có lộ trình cụ thể và có sự
đồng hành, liên kết của cả hệ
thống liên quan. Doanh
nghiệp cần đa dạng hóa và
nâng cấp chất lượng cho các
sản phẩm cà phê chế biến để
cải thiện cạnh tranh cũng
như tạo thêm giá trị gia tăng.
Còn đối với người trồng cà
phê, phải thực hành sản xuất
cà phê bền vững, ứng dụng
công nghệ cao vào tổ
chức sản xuất để gia tăng diện
tích cà phê có chứng nhận.
Từ đó mới đáp ứng được các
yêu cầu khắt khe của các thị
trường khó tính khi cà phê
được xem là ngành hàng chủ
lực tham gia vào các hiệp
định thương mại tự do thế hệ
mới.

Ông Nguyễn ế Long
nhận định: “Ở thời điểm hiện
tại, tốt nhất chúng ta nên
tham gia vào các tiêu chuẩn
về phát triển cà phê bền vững.
Ví dụ như chúng ta đang có
tiêu chuẩn về 4C, UT, UTZ...

khi tham gia vào các tiêu
chuẩn này  chúng ta cũng đáp
ứng được các tiêu chuẩn về
SPS hoặc các cam kết phát
triển bền vững việc tham gia
các tiêu chuẩn này sẽ góp
phần dần đạt được các tiêu
chuẩn của EU”.

Có thể thấy, người sản
xuất cà phê ở Tây Nguyên
đang nỗ lực đổi mới sáng tạo
để vượt qua những khó khăn
thách thức, duy trì tăng
trưởng, nâng cao hiệu quả,
năng suất, chất lượng cà phê
Việt Nam. Khi chất lượng
được công nhận, giá trị cà phê
sẽ gia tăng, cải thiện năng lực
cạnh tranh quốc tế, đáp ứng
nhu cầu, thị hiếu cũng như
các tiêu chuẩn chất lượng và
vệ sinh an toàn thực
phẩm ngày càng cao của
người tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu cũng như cải
thiện môi trường, thích ứng
với biến đổi khí hậu mà
ngành cà phê đang đối mặt
hiện nay.

eo VOV.VN 

Ngành hàng cà phê muốn hội nhập 
thì cần phải đổi mới, sáng tạo

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường (thứ hai từ trái sang) 
thăm mô hình cà phê công nghệ cao tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

Trước những thách thức của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, ngành cà phê nói
riêng đang phải đối mặt thì đổi mới, sáng tạo là yêu cầu tất yếu để phát triển. Nhất là khi
Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới như: Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP); Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Để ngành hàng cà phê phát
triển bền vững tương xứng với tiềm năng, vị thế, những người làm cà phê tại Tây Nguyên
đang nỗ lực đổi mới, sáng tạo tìm hướng đi riêng cho cà phê Việt Nam.


